
Již 4. ročník této oblíbené sportovní akce už klepe na
dveře a o víkendu 7. a 8. června otevře areál Laguny
svou přívětivou náruč všem příznivcům tohoto u nás
stále populárnějšího sportu. Všímavé měšťany už ur-
čitě také v posledních týdnech zaujaly zvuky bubnů na
Bečvě, neboť přihlášené posádky, kterých se letos ut-
ká na šedesát, využívají každé volné chvilky k přípravě
a pilně se sjíždějí a ladí formu. 

Po premiérovém ročníku festivalu na Bečvě se dění
přesunulo za město, neboť Laguna skýtá pořadatelům,
sportovcům i ostatním návštěvníkům veškeré potřeb-
né zázemí. Podle Martina Prchala, kapitána mužské
posádky pořádajícího klubu Moravian Dragons, panuje
s areálem přírodního koupaliště spokojenost.

V loňském roce uspořádal folklorní
soubor Haná Přerov ve spolupráci
s městem, Muzeem Komenského v Pře-
rově a Olomouckým krajem jednoden-
ní folklorní festival V zámku a pod-
zámčí. Na tomto prvním ročníku, s pod-

titulem Sousedé, vystoupilo několik sou-
borů zabývajících se folklorem národ-
ních menšin, žijících na území naší re-
publiky. 

Letos se pořadatelé, na základě úspě-
chu prvního ročníku u laické i odborné

veřejnosti, rozhodli festival rozšířit na ce-
lý víkend 20. až 22. června. Hlavním té-
matem programu všech tří dnů bude lás-
ka, svatba a vše, co k tomu patří. Svatba
je ostatně i podtitulem letošního ročníku.
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Přerovští dragoni se už připravují na červencové Mistrovství světa, které se bude konat v Malajsii.

Dračí lodě budou 
brázdit vody Laguny
Jak se už v našem městě stalo tradicí, i le-
tošní rok se mohou Přerované i návštěvníci
města těšit na festival dračích lodí a s ním
spojený víkend plný pohybu a zábavy.

Sousedé – folklorní festival V zámku a podzámčí, 2007

Kulturní červen ve znamení folkloru
Hlavním tématem 

letošního folklorního festivalu 
V zámku a pod zámčí 

bude svatba
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Primátor ocenil úspěšné
cukráře, kuchaře a servírky

Návštěva v Ivano-Frankivsku, města v centru Evropy

Další zkvalitnění služeb v oblasti obs-
luhy se nově dostává občanům v budově
přerovského magistrátu v Bratrské ulici. 

„Projekt elektronické podpory obslu-
hy občana vznikl na základě akutní po-
třeby zajistit kvalitní a hlavně rychlou
obsluhu v místech, kde občan byl nucen
čekat delší dobu na
obsloužení a tvořily
se fronty. Jako první
v republice jsme
v roce 2004 zahájili provoz vyvolávacího
zařízení společně s možností elektronic-
kého zjištění stavu obsluhy, okamžitého
zjištění čekací doby, případně možnos-
ti objednání se přes internet k obslouže-
ní na určitý čas. Naši občané mohou být
tedy prakticky obslouženi bez čekání.
Toto řešení se v praxi osvědčilo, po vzo-
ru Přerova je uplatňují i na pracovištích
veřejné správy v řadě dalších měst naší
republiky,“ vysvětlil Ing. Jiří Bakalík, ta-
jemník přerovského magistrátu a zdů-
raznil, že je proto logické, že po otevře-
ní kontaktního místa Czech Pointu na

začátku ledna 2008 v Bratrské ulici, kte-
rý občanům poskytuje zajímavé služby
a je hojně využíván, byla nově zprovoz-
něna od 19. května i zde elektronická
podpora obsluhy občana.

Ta zahrnuje podle jeho slov „balíček“
několika služeb. 

„Po příchodu do
budovy magistrátu
mohou občané vyu-
žít vyvolávací zaří-

zení, kde si vyberou požadovanou služ-
bu. Tím si zajistí rychlé obsloužení. Ob-
čané také mohou na internetové adrese
www.prerov.eu zjistit, jaká je aktuální
doba čekání na obsloužení a rozhod-
nout se, kdy se dostaví. Pro ty, kteří jsou
maximálně vytíženi, nabízí tento pro-
jekt plně samoobslužné objednání se
přes internet na konkrétní den a hodi-
nu. V požadovaný den a čas se občan
dostaví, zadá přidělený PIN, obdrží lís-
tek s číslem a programové vybavení za-
jistí, že bude v daný čas obsloužen,“ do-
plnil Jiří Bakalík. Šaf

Nová elektronická služba
urychlí obsluhu

V polovině května přijal primátor měs-
ta Ing. Jiří Lajtoch studenty a učitele
Střední školy gastronomie a služeb v Pře-
rově. Setkání se účastnili studenti, kteří
reprezentují školu v národních i mezi-
národních gastronomických soutěžích. 

„Naši studenti patří ve svých kategori-
ích k absolutní celorepublikové špičce.
O tom, že jejich zlaté, stříbrné a bronzo-
vé medaile nejsou dílem náhody, ale je-
jich poctivé přípravy a systematické prá-
ce učitelů odborného výcviku, svědčí i le-
tošní výsledky. Na březnovém Meziná-
rodním mistrovství ČR, Gastro junior cup
2008 v Brně získala v kategorii kuchař Bo-
žena Urbanová stříbrnou medaili, v ka-
tegorii servírka Ludmila Bačíková rovněž
stříbrnou medaili a do třetice studentka

oboru cukrář, Tereza Čecháková, dopl-
nila sbírku bronzovou medailí. Na ná-
rodním mistrovství ČR Gastro Hradec
Králové v dubnu student Vojtěch Uhlíř
v kategorii kuchař získal zlatou medaili
a cukrářka Ellen Seidlová bronzovou me-

daili. Tento skvělý úspěch byl korunován
stříbrnou medailí k kategorii družstev,“
právem se pochlubil úspěchy studentů
školy její ředitel Oldřich Baďura.

Studenti šířavské školy tak opakova-
ně prokázali, že škola připravuje bu-
doucí vynikající odborníky v oblasti zá-
žitkové gastronomie. Úspěchy studen-
tů této školy jsou vizitkou nejen kvalit-
ní výuky přerovského odborného škol-
ství, ale i zároveň reprezentací města
Přerov. Šaf

Novou elektronickou službu si hned vyzkoušel i tajemník MMPr a primátor města.
foto Lucie Srovnalová

Úspěchy studentů šířavské školy přesahují náš region.
foto Lucie Srovnalová

Na počátku května slavilo ukrajinské
město Ivano-Frankivsk 346. výročí udě-
lení magdeburského práva. Při této pří-
ležitosti pozval jeho primátor na osla-
vu Dne města Ivano-Frankivska zá-
stupce ze svých sedmnácti partner-
ských měst, mezi nimi i z Přerova. 

Na základě tohoto oficiálního pozvá-
ní uskutečnila svou zahraniční cestu na
Ukrajinu tříčlenná delegace našeho
města ve složení Šárka Krákorová Pa-
jůrková, Zdeněk Daněk a Martina Vav-
rečková.

Představitelé města Ivano-Frankivska
připravili pro své spoluobčany a part-
nerské delegace bohatý program, zamě-
řený především na historii, kulturu a ná-
rodní tradice. Jedním z cílů oslav města
byla prezentace Ivano-Frankivska jako
města v centru Evropy, nejlepšího mís-
ta pro život na Ukrajině. 

Naši ukrajinští hostitelé nám zorgani-
zovali pěší prohlídku města, při níž jsme
měli možnost prohlédnout si jeho nej-
významnější památky. Zúčastnili jsme
se slavnostního zahájení oslav na ná-
městí spojeného s církevním řecko-ka-
tolickým obřadem. Velmi zajímavý byl
koncert lidových tanců a ukrajinských
písní, v němž účinkovaly převážně dět-
ské soubory.

Během druhého dne našeho pobytu
jsme se seznámili s chodem ivano-fran-
kivského městského úřadu. Hlavním té-
matem jednání byla vzájemná spolu-
práce, převážně v oblasti školství, kultu-
ry a cestovního ruchu.

Jsme přesvědčeni, že toto setkání při-
spělo k upevnění vztahů mezi našimi
městy, Přerovem a Ivano-Frankivskem.

Šárka Krákorová Pajůrková,
náměstkyně primátora města Přerova

Prohlédli jsme si mimo jiné i nejvýznamnější his-
torické památky města.

Projekt, který zlepšuje
kvalitu obsluhy občana

Informace pro podnikatele
Obecní živnostenský úřad přerovské-

ho magistrátu upozorňuje podnikate-
le, že od 1. července 2008 začíná platit

rozsáhlá novela živnostenského záko-
na. O jejích nejvýznamnějších změnách
budeme informovat v příštím čísle.



■ Rada města Přerova
Krátce z jednání zastupitelů

28. dubna
� Neschválili úplatný převod nemovitých věcí – části
pozemku p.č. 3161/1, ost. plocha v k.ú. Přerov o výmě-
ře cca 1.000 m2 z majetku Statutárního města Přerova,
do majetku Alexandra Betáka, který zde plánoval vý-
stavbu bytového domu.
� Schválili Program revitalizace městského hřbito-
va v Přerově – části „starý hřbitov“.
� Vydali Opatření obecné povahy – Změna č. 88/06
Územního plánu sídelního útvaru Přerov „Strojař“
a uložili Odboru rozvoje Magistrátu města Přerova, po
nabytí účinnosti tohoto opatření provést úpravu směr-
né části Územního plánu sídelního útvaru Přerov v ře-
šeném území – regulace stavebních prvků, kdy výška
zástavby bude regulována pro maximální počet 8.
� Schválili záměr spolufinancování stavebních ob-
jektů připravovaných v rámci akce Silnice I/55 Pře-
rov – průtah centrem, 1. etapa v předpokládané výši
23,806 mil. Kč, s předpokládanou realizací v roce 2010.
� Schválili uzavření plánovací smlouvy bez finanční
účasti Statutárního města Přerova na vybudování in-
ženýrských sítí k individuální výstavbě rodinných do-
mů za ulicí Durychovou (severní část).
� Schválili Grantový program pro rok 2008:
a) Sport v celkové výši 1 817 000 Kč
b) Sociální v celkové výši 650 000 Kč
c) Kultura v celkové výši 325 000 Kč
d) Zdravotnictví v celkové výši 266 180 Kč
e) Volný čas v celkové výši 325 000 Kč
� Schválili poskytnutí finanční podpory ve výši
1.500.000 Kč subjektu Vysoké škole logistiky o.p.s. na
vybavení laboratoří, poslucháren, knihovny, kancelá-
ří a učeben movitými věcmi, počítači, softwarem, vý-
ukovými materiály a programy a na odhlučnění dvou
učeben v roce 2008.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši 600.000 Kč sub-
jektu Tělocvičné jednotě Sokol Přerov na opravu fa-
sády zadní části sokolovny v roce 2008.
� Schválili záměr poskytnutí dotace ve výši 3.000.000
Kč subjektu Sportovnímu klubu Přerov na rekon-
strukci atletické dráhy a sektorů technických disciplín
ve sportovním areálu na Alšově ulici v roce 2008, a to
pod podmínkou závazného poskytnutí a uvolnění stát-
ní dotace jmenovanému subjektu ve výši 10.000.000 Kč.
� Schválili pojmenování ulice v Přerově, část Přerov
VI-Újezdec, názvem Přerovská. 
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■ Sloupek primátora

Ing. Jiří Lajtoch,
primátor města Přerova

Slunečné dny dubna a května nás „probudily“ ze
zimní nečinnosti. Bezpochyby se shodneme, že by by-
lo škoda nezačít se zajímat o to, co se v našem městě
děje a nesnažit se využít stále bohatší nabídky nej-
různějších kulturních, sportovních či jinak zajímavě
zaměřených akcí.
Určitě nelitoval nikdo z těch, kteří v rámci Dne otev-
řených dveří navštívili přerovské muzeum či si uděla-
li výlet na hrad Helfštýn. Pracovníci Muzea Komen-
ského připravili bohatý program, ze kterého si každý
mohl vybrat, a to navíc využít bezplatného vstupu.
Kulturu i sport v jednom balíčku nabízel Helfštýn
v den, kdy návštěvníci vítali účastníky Šela marato-
nu horských kol. Druhým vrcholem cyklistické sezony
byl Mamut tour, kterého se účastnili silniční cyklisté
i bikeři. Organizátoři obou těchto závodů navíc při-
pravili i závod pro děti. 
Nelitovali ani ti, kteří využili kulturní nabídky Měst-
ského domu a přišli si poslechnout známou zpěvačku
Věru Špinarovou. Příznivci komornějších žánrů od-
cházeli spokojeni z koncertu písničkáře Oldřicha Ja-
noty. Nesmím zapomenout zmínit se o více než dvou
tisících lidí, kteří navštívili Meoptu u příležitosti
75. výročí existence firmy v rámci Dne otevřených
dveří. A to opravdu namátkou jsem vyjmenoval jen
některé zajímavé akce.
Nastupující měsíc červen je v tomto směru ještě pestřej-
ší. Chtěl bych jen ve stručnosti připomenout některé ak-
ce, mezi které v tomto prvním letním měsíci patří tra-
dičně už Mosty, kde se setkají a pobaví jak zdraví, tak
i handicapovaní. Své příznivce mají už jisté závody dra-
čích lodí. Bohatý program opět připravují organizátoři
Folklorního festivalu, který se letos ponese v duchu sva-
tebního veselí. Společnou akcí, na které se vedle mnoha
dalších, podílejí především policisté, je preventivní akce
Občan a bezpečnost, v rámci které si budete moci pro-
hlédnout novou policejní budovu. A pro ty, kteří si chtě-
jí vychutnat krásu našeho městského parku, jsou urče-
ny především nedělní odpoledne s pravidelnými kon-
certy. Nejen o těchto, ale i řadě dalších akcích se můžete
podrobně informovat v červnovém čísle Listů.
A závěrem dnešního krátkého zamyšlení bych chtěl
poděkovat těm, kterým není lhostejná podoba a roz-
voj našeho města, „obětovali“ svá volná odpoledne
a zúčastnili se jednání zastupitelů v závěru dubna
a začátkem května. Sdílím společnou radost s obyva-
teli Žeravic, kterým se podařilo odvrátit rozhodnutí
o těžbě štěrkopísku u jejich obce. A myslím, že i roz-
hodnutí učiněna v souvislosti s připomínkováním
změn územního plánu jsou většinově správná. Proto
mi nezbývá, než vás podpořit ve vašem zájmu a po-
zvat na červnové jednání přerovských zastupitelů.

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

pondělí 16. června v 15 hodin
velký sál Městského domu

Krátce z jednání zastupitelů
5. května 

� Nevyhověli Ing. Petru Tolarovi na vymezení lokali-
ty pro těžbu štěrkopísku o rozloze 6,36 ha v Žeravicích.
� Nesouhlasili s vyhodnocením a řešením námitky
v rámci zpracování návrhu územního plánu pro ža-
datele Prelax, spol. s r.o., Za Mlýnem 2/602, Přerov
a požadují zachovat stávající zeleň.
� Rozhodli o variantním řešeních záměrů v území:
• Lokalitu Želatovských kasáren stanovit pro plochu smí-

šenou obytnou místo specifické plochy pro armádu.
• Dopravní propojení sil. III/04724 směr Prosenice (ul.

Osmek) se silnicí 1/47 směr Ostrava řešit jako sdru-
ženou stezku pro cyklisty a pěší s uspořádáním pro
přejezdy havarijních vozidel.

� Schválili podněty vyplývající z rozvojových zámě-
rů a dokumentů města:
• Do sítě místních komunikací přemostění řeky Bečvy

v místě bývalého Tyršova mostu nezařadit.
• Do ploch občanské vybavenosti plochu stávající ve-

řejné zeleně a tržiště na Žerotínově náměstí nezařadit.
• Do ploch občanské vybavenosti stávající plochu ve-

řejné zeleně Na marku (kino Jas) nezařadit.
• Zařadit lokalitu ležící východně od a.s. Stavareál

a Montáže v k.ú. Újezdec do ploch rodinného bydlení.
• Do sítě místních komunikací zařadit místní obsluž-

nou komunikaci vedenou paralelně s ul. Polní podél
železniční trati k zajištění dopravní obsluhy areálů
Damza a.s., Baumax, ZZN a.s., Moravia Metal a.s.,
z důvodu řešení Mimoúrovňového křížení sil. I/55
Přerov-Předmostí s tratí ČD.

� Schválili poskytnutí dotace ve výši 17.761.200 Kč
subjektu Teplo Přerov a.s., na provoz a rekonstrukci
sportovních zařízení v majetku města, a to Plaveckého
areálu Přerov a Penčice a Zimního stadionu v Přerově.

Krátce z jednání radních 7. května
� Vzali na vědomí doporučení Komise pro cestovní
ruch, kulturu a kulturní památky – realizovat dotaz-
níkové šetření k získání zpětné vazby k Přerovským lis-
tům od občanů města.
� Odvolali Marka Dostála a Petra Školouda z funkce
členů redakční rady Přerovských listů z důvodu dlou-
hodobé opakované absence s účinností od 8. 5. a jme-
novali Mgr. Martinu Kašpárkovou.
� Rozhodli o výběru nejvhodnější nabídky na reali-
zaci „Výstavba haly pro separaci odpadu“ v Přerově.

foto Jan Čep

■ Ohlédnutí

V letošním roce naposle-
dy se jubilanti setkali při
příležitosti oslav svých
pětasedmdesátých naroze-
nin s představiteli našeho
města 21. května v Měst-
ském domě.

Předcházející oslavy pro-
běhly v březnu a dubnu.
Členové komise pro občan-
ské záležitosti letos pozvali
357 pětasedmdesátníků. Ta-
to tradice se už stala příjem-
ným společenským zpestře-
ním našich seniorů. 

Svým zpěvem a pohybo-
vým uměním k tomu přispě-
ly děti ze Střediska volného
času Atlas a Bios. Na dobré
náladě se podíleli i muzikan-
ti z hudební skupiny MINI.

Setkání 75letých občanů Přerova

Setkání jsou pro oslavence 
vítaným společenským zpestřením
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Ocenění dárci krve
V obřadní síni přerovského zámku byli 20. května oceněni

bezpříspěvkoví dárci krve.

Mosty 2008 – setkání dvou světů
Výstaviště v Přerově 6. a 7. června

INZERCE

Snahou pořadatelů je sblížit svět zdra-
vých a postižených, především dětí
a mládeže. Hlavními organizátory jsou
Nadační fond Genáček spolu s akciovou
společností Genoservis Olomouc.

„V průběhu pátku a soboty si přijdou
na své ti, kdo dávají přednost dobré ná-
ladě a umějí si hrát. Letošní ročník pořá-
dáme totiž s podtextem Pojďme si hrát.
V celém areálu budou probíhat nejrůz-
nější aktivity, ať už sportovní či kulturní
vystoupení účastníků setkání, ukázky vo-
jenské pozemní, letecké, policejní i ha-

sičské techniky a k vidění bude spousta
dalších zajímavostí. Nebudou chybět vy-
stoupení populárních osobností. Na pá-
tek je připraven tradiční koncert Hvězd-
ný večer. Ozdobou bude především dr-
žitel třiatřiceti zlatých slavíků Karel Gott.
V závěru večera nebude chybět ani
ohňostroj,“ informovala Kamila Stroino-
vá, jedna z organizátorů Mostů 2008.

Parkování bude zajištěno v areálu vý-
staviště. Vjezd do areálu bude zadní bra-
nou, směr bude označen na příjezdové
komunikaci k výstavišti. Šaf

Oblíbený Železný Zekon bude bavičem i letos

Zlaté kříže III. třídy za 80 bezplatných odběrů převzalio šest dobrovolných dárců.

Z rukou předsedkyně Českého červe-
ného kříže – OS Přerov Heleny Podaři-
lové převzali dárci krve zlaté kříže
a medaile dr. Jana Janského. Setkání se
účastnil i primátor města Ing. Jiří Laj-
toch, který poděkoval dárcům krve
a předal dárkové balíčky.

Zlaté kříže III. třídy za 80 bezplatných
odběrů převzali Ing. Petr Dolák, Ing. Fran-
tišek Hudeček, Jan Janča, Josef Kotas, Vla-
dimír Krhat a Ing. Ladislav Steiner.

Zlaté medaile dr. Jana Janského za 40
bezplatných odběrů převzali Jiří Galu-
sek, Libor Bartl, Petr Bernát, Miloš Bo-
ček, Ing. Tomáš Červený, Leoš Dučák,
Roman Jedlička, Miroslav Machálek, Pa-
vel Neugebauer, Pavel Oliva, Petr Pospí-
šil, Antonín Pospíšil, Pavel Složil, Miro-
slav Školoud a Josef Zapletalík.

Všem vyznamenaným děkujeme a bla-
hopřejeme. red.
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Město připravuje opravu městského hřbitova

Jak naložit s použitým elektrozařízením

„Městský hřbitov v Přerově byl založe-
ný v roce 1877 v místě zvaném V čer-
ném, v okolí dnes již bývalé obřadní sí-
ně. Poté byl rozšiřován, označujeme tu-
to jeho část jako starý hřbitov. Ve druhé
polovině 20. století byla založena jeho
zcela nová část s novou obřadní síní,
známá jako nový hřbitov,“ informoval
primátor města Ing. Jiří Lajtoch, který
potvrdil, že na neuspokojivou stávající
podobu starého hřbitova už několik let
upozorňují občané města.

Už v roce 2001 město pořídilo studii
komplexního řešení revitalizace měst-
ského hřbitova a okolí v Přerově. Cena
byla odhadnuta na 75 milionů korun.
Ovšem tento odhad je starý šest let a bu-
de třeba jej aktualizovat. 

„Opravy nového hřbitova zahájili pra-
covníci Technických služeb už v loňském
roce, kdy byla upravena vsypová loučka.
Revitalizace „starého hřbitova“ je složi-
tější, proto byla jmenována pracovní

skupina, která navrhla rozložení jeho
oprav do pěti etap,“ doplnil primátor. 

„V první etapě se bude rekonstruovat
část ohradní zdi, a to v úseku od vstupu
po trafostanici v ulici gen. Rakovčíka.
Součástí je i oprava parkoviště v ulici
Lančíkových. Druhá etapa zahrnuje do-
končení oprav zídky, bude se opravovat
vodovodní řad a upravovat odběrné ob-
jekty. Plánujeme vybudování nové vsy-
pové loučky. Ve třetí etapě se počítá
s úpravou vnitřních komunikací přírod-
ními materiály, jako je žula, jemný kačí-
rek. Následující etapa zahrnuje rekon-
strukci nástupního prostoru z ulice 9.
května včetně hlavní brány a přilehlých
provozních objektů. Tento prostor bude
vybavený mobiliářem a informačním
systémem. V poslední etapě bude na
programu rekonstrukce staré obřadní sí-
ně a přilehlých prostranství, pro které
plánujeme nové, zatím blíže neurčené
využití, například by zde mohlo být la-

pidárium, kolumbárium či výstavní síň.
Počítá se s průběžným doplňováním ze-
leně a podle potřeby se upraví i stávající
vzrostlá zeleň,“ seznámila s průběhem
oprav náměstkyně primátora Elena
Grambličková, která stojí v čele jmeno-
vané pracovní skupiny.

„Práce v rámci první etapy revitalizace
hřbitova zahájíme už v příštím roce re-
konstrukcí ohradní zdi, která je ve velmi

špatném technickém stavu. Cílem bude
opravit zeď tak, aby byl zachován její pů-
vodní vzhled. Současně bude podél ní
vybudovaný chodník. V ulici Lančíko-
vých vedle budovy kanceláří v blízkosti
hlavního vchodu bude v dosud nevyuži-
tém prostoru vybudováno parkoviště se
zhruba deseti místy,“ přiblížila náměst-
kyně Grambličková nejbližší práce.

Šaf

Členové pracovní skupiny pro revitalizaci městského hřbitova
v Přerově už v březnu předložili radním návrh programu, který
předpokládá provedení oprav starého hřbitova postupně v pěti
etapách, a to v letech 2009 až 2016. Zastupitelé ho schválili na
svém dubnovém jednání. Předpokládané finanční náklady se pohy-
bují ve výši 50, 5 milionů korun.

V příštím roce město opraví část zídky, postaví chodník a menší parkoviště.
foto Jan Čep

Většina elektrozařízení obsahuje škod-
livé látky, jako je olovo, kadmium, či fre-
on, které mohou, při nesprávném na-
kládání s nimi, poškozovat zdraví a ži-
votní prostředí. Nefunkční elektrozaří-
zení nepatří do běžných odpadových
nádob, nezbavujeme se jich ani tím způ-
sobem, že je odložíme na stanoviště
k odpadovým nádobám.

Zákon o odpadech ukládá výrobcům
elektrozařízení postarat se o své výrobky
po skončení jejich životnosti, tj. zajistit
a financovat jejich zpětný odběr, oddě-
lený sběr a ekologické zpracování použi-
tých elektrozařízení od občanů i firem.
Znamená to, že nefunkční elektrozaříze-
ní, dříve považovaná za nebezpečný od-
pad, se nyní stávají zpětně odebraným
výrobkem, kdy zpětný odběr těchto vý-
robků je prováděn bezplatně. Město tak
ušetří finanční prostředky, které byly dří-
ve vynakládány za odstranění nebezpeč-
ného odpadu. Základním požadavkem
je, aby elektrozařízení, předané na sběr-
ném místě bylo kompletní, tj.musí ob-
sahovat hnací část (motor, kompresor,
topné těleso, apod.), hnanou část (pře-
vodovka, buben, čerpadlo, apod.) a nos-
nou konstrukci či plášť. Pokud již není
kompletní, je považováno za odpad, za
jehož odstranění musí město zaplatit.

Použitá elektrozařízení lze
odevzdat na místa zpětného

odběru
• Prodejny, jež prodávají elektrozaříze-

ní – při nákupu nového elektrospotře-
biče je prodejce povinen odebrat od
spotřebitele použité elektrozařízení
přímo v prodejně nebo v místě dodáv-
ky nového elektrozařízení a to ve stej-
ném počtu kusů, podobného typu
a použití, takzvaně kus za kus.

• Sběrný dvůr v areálu Technických

služeb města Přerova, ul. Na hrázi 17,
Přerov I-Město, kde je i místo zpětné-
ho odběru použitých elektrozařízení
– lze odevzdat všechny druhy elektro-
zařízení z domácností.

• Provozní doba místa zpětného odbě-
ru: pondělí–středa, pátek 6–14.30 ho-
din, čtvrtek 6–17.30 hodin

• Mobilní sběr v místních částech Pře-
rov III–XIII – lze odevzdat všechny
druhy elektrozařízení z domácností.

• Při pravidelném svozu nebezpeč. složek
komunálního odpadu – jaro, podzim.
Bližší informace obdržíte u provozova-

tele místa zpětného odběru použitých
elektrozařízení – Technických služeb měs-
ta Přerova (tel. 581 225329, 581 022 5361)

a na Odboru životního prostředí Magi-
strátu města Přerova (tel. 581 268 237).

Jaká elektrozařízení můžete
odevzdat ve sběrném dvoru

technických služeb
• Velké domácí spotřebiče – např. chlad-

ničky, mrazničky, pračky, sušičky, mik-
rovlnné trouby, el.radiátory, myčky ná-
dobí, el. sporáky, el. plotny apod.

• Malé domácí spotřebiče – např. vysa-
vače, žehličky, topinkovače, váhy, fri-
tovací hrnce, mlýnky, kávovary, hodi-
ny, budíky, elektrické nože, topinkova-
če, spotřebiče pro střihání vlasů, suše-
ní vlasů, čištění zubů, holení, apod.

• Zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení – např.
počítače, laptopy, notebooky, tiskárny,
telefony, mobilní telefony, apod.

• Spotřebitelská zařízení – např. televi-
zory, videokamery, hudební nástroje,
radiobudíky, apod.

• Osvětlovací zařízení – např. trubicové
a úsporné zářivky zářivky, výbojky

• Elektrické a elektronické nástroje
(s výjimkou velkých stacionárních prů-
myslových nástrojů) – např. vrtačky, pi-
ly, šicí stroje, nástroje pro pájení, apod.

• Hračky, vybavení pro volný čas
a sporty – např. elektrické vláčky, vi-
deohry, ostatní hračky, apod.

• Lékařské přístroje s výjimkou všech im-
plantovaných a infikovaných výrobků –
např. digitální teploměry a tlakoměry

Ing. Marcela Novotná, 
odbor životního prostředí MMPr

Elektrospotřebiče jsou již dlouhá tisíciletí nedílnou součástí našeho
života. Usnadňují nám každodenní povinnosti, pomáhají při práci,
starají se nám o zábavu. To vše s sebou přináší i závažný problém
co nimi, když nám doslouží.

Místo odběru použitých elektrozařízení v areálu Technických služeb



Petrovský, zástupce ředitele Městské
policie v Přerově.

Hlavním pořadatelem akce Občan
a bezpečnost je Okresní ředitelství PČR
v Přerově ve spolupráci s městem Přerov
a složkami Integrovaného záchranného
systému. Na realizaci se vedle dalších
podílí také Muzeum Policie České re-

publiky Praha, jehož pracovníci připra-
ví zajímavou výstava v budově okresní-
ho ředitelství PČR. 

Akce proběhne v nové budově Okres-
ního ředitelství PČR v ulici U Výstaviš-
tě a v přilehlých prostorách, a to v pá-
tek od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do
13 hodin. Šaf
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„Jedná se již o VIII. ročník této tradič-
ní akce, jejímž cílem je popularizace
práce Policie České republiky a také je-
jím prostřednictvím chceme ukázat na
význam prevence v nejrůznějších oblas-
tech působení složek Integrovaného zá-
chranného systému,“ vysvětlila tisková
mluvčí PČR Miluše Zajícová.

„V akci budou k vidění policisté, zása-
hová jednotka, pyrotechnici, hasiči, voj-
sko, vojenská policie, celníci a jízdní po-
licie. V doprovodném programu si ná-
vštěvníci prohlédnou vojenskou, poli-
cejní a hasičskou techniku a zbraně,
v pátek upoutá pozornost létající balon
ukotvený vedle budovy na parkovišti. Zá-
jemci si mohou zastřílet v nové kryté
střelnici z laserových pistolí. Děti si vy-
zkoušejí své jízdní dovednosti na do-
pravním dětském hřišti,“ zmínila se Za-

jícová alespoň o některých lákadlech,
které jsou připraveny pro příchozí.

Městští strážníci se letos do této akce
nezapojí. „Ve stejném termínu se totiž
konají mimo jiné i závody dračích lodí,
proto budeme zajišťovat pořádek v pro-
storu laguny a bezpečnost a průjezd-
nost ulice Bezručovy pro vozidla ná-
vštěvníků, hasičů a sanitek. Dále se po-
dílíme na organizaci Mostů, zejména
naši preventisté patří mezi organizáto-
ry. Pochopitelně několik strážníků se
musí postarat o pořádek ve městě, pro-
tože zvláště při očekávaném velkém
pohybu návštěvníků v souvislosti s ko-
náním těchto akcí mohou nastat pro-
blémy. Zároveň musíme počítat s řeše-
ním problémů na základě podnětů ob-
čanů a vyčlenit na tuto práci několik
strážníků,“ vysvětlil situaci Ing. Ladislav

Nové reprezentativní sídlo přerovské
policie bylo slavnostně otevřeno
12. května za přítomnosti náměstků

policejního prezidenta Ivana Bílka
a Tomáše Kužela. Aktu byl přítomen
vedle dalších hostů i primátor města Ji-

ří Lajtoch a přerovský policejní ředitel
Jiří Zlámal.

Stavba stála zhruba 400 milionů korun.
Policie konečně bude pod jednou stře-
chou. Obyvatelé města zde najdou
okresní ředitelství, všechny útvary služ-
by kriminální policie a vyšetřování, pre-
ventivně-informační skupinu, oddělení

zbraní, dopravní inspektorát a obvodní
oddělení z Předmostí.

Přerovští policisté zatím zůstanou na
oddělení ve Smetanově ulici, odtud se
ale budou stěhovat do stávající budovy
policejního ředitelství v ulici Čapky-
Drahlovského, a zachováno bude i od-
dělení na nádraží Českých drah. Šaf

Občan a bezpečnost
Policie nepodceňuje prevenci

Ukázka bojových umění je atrakcí pro diváky.

Ve dnech 6. a 7. června se uskuteční preventivně bezpečnostní ak-
ce Občan a bezpečnost spojená se Dnem otevřených dveří. Přero-
vané i návštěvníci města si mohou při této příležitosti prohlédnout
především prostory nové budovy okresního ředitelství Policie Čes-
ké republiky.

Nová budova policejního ředitelství
U Výstaviště přišla na zhruba 
400 milionů korun.

Slavnostního otevření nového policejního ředitelství se zúčastnil i primátor města.

Nová budova policejního ředitelství ožila

Duben jako měsíc bezpečnosti z pohledu strážníků
V dubnu se městští strážníci zaměřili

především na dodržování pravidel ze
strany účastníků silničního provozu ve
městě. A jaké byly výsledky?

„První týden jsme kontrolovali na kři-
žovatkách jízdu na červenou. Porušení
jsme řešili v tomto případě třináctkrát.
Provinilí řidiči dostali pokutu ve výši 2
500 až 5 000 korun a pokud stejný pře-
stupek spáchali v průběhu 12 měsíců,
tak ještě zákaz řízení v délce 1 až 6 mě-
síců,“ informoval Ing. Ladislav Petrov-

ský, zástupce ředitele Městské policie
v Přerově.

„Následující týden se strážníci zaměři-
li na kontrolu dodržování rychlosti za
pomocí radaru. Tato aktivita strážníků
již vešla dostatečně ve známost, protože
stále více řidičů si hlídá rychlost vozidla.
Přesto strážníci přistihli celkem 93 řidi-
čů, kteří jeli vyšší než povolenou rychlo-
stí. Dokonce dva řidiči ji překročili o 40
i více kilometrů, za což si vysloužili po-
kutu ve výši 5 až 10 tisíc korun a navíc

zákaz řízení v rozmezí 6 měsíců až 1 ro-
ku,“ vyhodnotil zástupce ředitele.

Druhou polovinu měsíce se strážníci
zaměřili na cyklisty a chodce. „U cyklis-
tů jsme kontrolovali správné osvětlení
jízdního kola, přičemž jsme registrovali
152 prohřešků. Na první pohled se jedná
o vysoké číslo, ale z celkového počtu ak-
tivních cyklistů je to malé procento. Sna-
žíme se působit preventivně i represivně,
aby si uvědomili důsledky svého nezod-
povědného počínání. Ostatní přestupky

cyklistů spočívající například v jízdě po
chodníku, po stezce pro chodce či v jed-
nosměrce v protisměru jsme evidovali
ve 140 případech. Ovoce přináší i pre-
ventivní činnost v oblasti bezpečnostní-
ho vybavení cyklistů. Začínají převažovat
ti, kterým nechybí helma, reflexní prouž-
ky nebo vesty,“ sdělil Petrovský a s potě-
šením konstatoval, že důsledným přede-
vším preventivním působením dochází
ke zlepšení chování všech účastníků sil-
ničního provozu. Šaf

■ Ohlédnutí
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Přitom skutečnost, že sbor byl založen
právě před sto lety, není úplně jedno-
značná. Podle bývalého pracovníka Stát-
ního okresního archivu Jiřího Pavlici byl
založen již o rok dříve a chyba v zápise
o jeho založení se pak tradovala v dalších

písemných materiálech. „Mám o tom
důkaz, a to je originál stanov sboru z ro-
ku 1907,“ říká Pavlica, který se také podí-
lí na zpracování brožury o historii henč-
lovského Sboru dobrovolných hasičů. 

Než samotný rok založení je však důle-
žitější, že Sbor dobrovolných hasičů
v Henčlově prožívá v současné době
snad největší rozvoj ve své činnosti. 

Ten začal po několika desítkách let stag-
nace před deseti lety a nyní se natolik roz-
vinul, že v současné době hájí barvy henč-
lovských hasičů na různých soutěžích
v požárním sportu družstva mužů, žen,
starších i mladších žáků. Právě žáci sklízí

největší úspěchy na různých soutěžích.
„Kluci se snaží,“ říká starosta Sboru dob-
rovolných hasičů v Henčlově Karel Tichá-
ček, který má ve své funkci velkou oporu
v mladém veliteli sboru Martinu Jemel-
kovi a vedoucím mládeže Martinu Há-
nečkovi. Další vydatnou pomoc poskytu-
je sboru i Magistrát města Přerova, který
splnil svůj slib a pro hasiče vloni zakoupil

Kulaté výročí henčlovských hasičů
Sté výročí založení Sboru dobrovolných hasičů oslaví letos v Henčlově.

V sobotu 7. června pořádá Moravská
hasičská jednota ve spolupráci s měs-
tem 12. mistrovství republiky mladých
hasičů pod záštitou primátora města.

Na stadionu Spartaku Přerov se k boji
o titul Mistra republiky sjede přes dvě
stovky dětí z Čech a Moravy, které si po-
stup vybojují v přeborech České a Mo-
ravské hasičské jednoty. Soutěž bude za-
hájena v 9 hodin a po slavnostním ná-
stupu, na který přivedou děti mažoret-
ky, a ukázce zásahové jednotky Okresní-

ho ředitelství České policie v Přerově se
utkají v tradičních disciplínách - přebo-
ru jednotlivce na 60 metrů s překážkami,
štafetě 4 × 60 metrů s překážkami, uzlo-
vé štafetě a požárním útoku s vodou. 

Další akce, kterou pořádají hasiči spo-
lu s městem 28. června opět na Sparta-
ku, je Přebor Moravské hasičské jedno-
ty dospělých, mužů a žen. Disciplíny
jsou mimo uzlové štafety stejné, ale tra-
tě jsou dlouhé 100 metrů. 

Jaromír Krátký 

Přebor Moravské hasičské jednoty mladých hasičů v Přerově 2007
foto Jaromír Krátký ml. – Tenzo

Mladí hasiči budou soutěžit

■ Z místních
částí

V Přerovských listech č. 5/2008 je uve-
den článek Také vás upoutaly fasády
těchto domů? Dovolte, abych na něj rea-
govala.

Hodnocení z estetického hlediska je ji-
stě náročné a myslím, že více domů po re-
konstrukci splňuje stejná estetická krite-
ria jako vybrané vítězné objekty. Bylo by
zajímavé vědět, zda porota posuzovala
dům komplexně jako celek, nebo se za-
měřila jen na část fasády, a z kolika
aspektů hodnocení provedla.

K hodnocení panelového domu U Te-
nisu 7 je nutno doplnit, že v celém domě
je 17 lodžií, z toho 5 patřících k jednopo-
kojovým bytům, zaskleno nebylo. Vidím
markantní rozdíl a nevyváženost v úpra-
vě fasády protilehlých částí domu, a tedy
fasády domu jako celku. 

Pokud jde o rekonstrukci lodžiového
zábradlí, tato byla provedena v celkem
jednoduché, standardní, finančně méně
náročné variantě, bez ambicí na nápadi-
tost. Co se týká kvality provedení, hlásila
jsem SBD už v listopadu 2007 rezivění lo-
džiového zábradlí, a to nejen na lodžii
patřící k mému bytu, ale i na několika
dalších lodžiích, které jsem mohla vidět.
Firma reklamaci uznala s tím, že opravy
budou provedeny v jarních měsících. Ve
dnech 24. a 25. dubna probíhaly opravy
lodžií podle aktuálního stavu po zimním
období (projevily se další závady, jako
odprýsknutí barvy a prorezivění svaru).

Z uvedených důvodů považuji výsledek
soutěže za překvapivý.

Mgr. Jarmila Kalábová

O vyjádření jsme požádali předsed-
kyni komise, jejíž členové vybírali ví-
tězné fasády, Mgr. Elenu Grambličko-
vou, náměstkyni primátora.

Přihlášené objekty
posuzovala soutěž-
ní porota jmenova-
ná Radou města
Přerova ve složení:
Mgr. Elena Gramb-
ličková – předsed-
kyně soutěžní poro-

ty, náměstkyně primátora; Mgr. Šárka
Krákorová Pajůrková – náměstkyně pri-
mátora; Marta Jandová – členka Zastu-
pitelstva města Přerova; Ing. Jakub Kulí-
šek – předseda Komise pro cestovní
ruch, kulturu a kulturní památky;
Ing. Olga Krčmová – pracovnice Odbo-
ru rozvoje MMPr, Pracoviště architektu-
ry a urbanismu; Ing. Josef Březina – zá-
stupce odborné veřejnosti.

Předmětem soutěže je dle platných
soutěžních podmínek architektonicko-
-výtvarné pojetí čelní fasády, která je
pak hodnocena komplexně. Porota
u každého díla sledovala celkový dojem,
architektonicko-výtvarnou úroveň
a kvalitu stavebních prací, které lze po-
soudit vizuálně. Také posuzuje archi-
tektonický vklad. Všichni jmenovaní čle-
nové poroty soutěžní objekty společně
zhlédli na místě samém a současně mě-
li k dispozici fotografie všech soutěžících
fasád. Při samotném hodnocení nebyl
členům poroty znám vlastník objektu.

Při hodnocení panelového domu
U Tenisu 7, soutěžní porota obzvlášť
ocenila následující: V čelní fasádě jsou
všechny lodžie jednotně zasklené, velmi
vhodně byl zvolen bezrámový systém,
který fasádu domu nenarušuje, ale nao-
pak vhodně doplňuje. Pro novou barev-
nost fasád bylo zvoleno příjemných ba-
revných odstínů v jednoduchém členě-
ní, celý dům je sladěn včetně rekonstru-
ovaných zábradlí lodžií. Opraven byl ta-
ké vstup, proběhla výměna oken
(i sklepních). Vizuálně byly shledány
provedené stavební práce v pořádku.

Estetická úroveň fasád je v současnos-
ti obecně vysoká a vybrat z 26 přihláše-
ných panelových domů byl nelehký
úkol. Svou roli sehrával i každý drobný
detail, ovšem pouze na čelní fasádě, jak
bylo dáno v podmínkách soutěže. Pro
srovnání uvádím, že v např. v roce 2005
bylo přihlášeno do soutěže pouze 5 pa-
nelových domů. I z těchto důvodů poro-
ta udělila kromě vítězných dvou fasád
i 5 čestných uznání, která ovšem nebyla
spojena se žádnou odměnou. red.

■ Čtenáři píší

Také vás upoutaly fasády těchto domů?

Velká cena OSH Přerov konaná v Ústí dne 29. 7. 2007
plusm-nus.com

tolik potřebný požární vůz značky Tran-
zit. „Bez města bychom ho nekoupili. Na
to nemáme peníze,“ vysvětlil Ticháček.

Henčlovští hasiči nejen s novým autem
po soutěžích jezdí, ale také doma soutě-
že pořádají. Vždy poslední sobotu
v červnu jsou pořadatelem Velké ceny
OSH Přerov v požárním útoku pro mlad-
ší a starší žáky. Další novou tradici zalo-
žili vloni, a to soutěž pro muže a ženy,
vždy poslední sobotu v září. A protože
pořádání i účast na soutěžích něco sto-
jí, neobejdou se ani henčlovští hasiči bez
brigád, při kterých si pomáhají zajišťo-
vat finanční prostředky sběrem druhot-
ných surovin. Miroslav Rozkošný

Program oslav 
13. června, pátek 
17 hodin • slavnostní schůze v sokolov-
ně za účasti členů a pozvaných hostů 
14. června, sobota 
9 hodin • mše svatá v kapli sv. Martina
a po ní průvod krojovaných hasičů
a občanů s hudbou k pomníku padlých 
11 hodin • pokračování programu v are-
álu sokolovny – vystoupení mažoretek,
ukázka práce profesionálních hasičů,
vystoupení kynologického spolku z To-
vačova, výstava historické požární tech-
niky a kočárová s koňským spřežením 
20 hodin • taneční zábava
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Technické služby už nebudou spadat
pod město

Podstatná změna čeká od července Technické služ-
by města Přerova. Ty se z původní příspěvkové organi-
zace přerodí na obchodní společnost. Ta by už nemě-
la sloužit jen městu, ale bude muset obstát i ve vztahu
k dalším zákazníkům, kteří si její služby objednají. A ja-
ko obchodníci se budou Technické služby chovat
i k magistrátu. Ten si každý úkon bude muset předem
objednat a zaplatit. Stejně jako kterýkoliv jiný klient.
Město se ale oprostí od povinnosti svou příspěvkovou
organizaci dotovat a od toho si slibuje ušetření finan-
cí. Nově vzniklá společnost byla v dubnu zapsána do
obchodního rejstříku a jejími jednateli se stali radní Na-
děžda Jačková a Václav Zatloukal. Dořešena ještě není
otázka vedení společnosti – v současné době probíhá
výběrové řízení na ředitele a náměstky. -lech-

Kryptu zkoumají archeologové
Po více než 70 letech sestoupili archeologové do kryp-

ty kostela sv. Jiří v Přerově, aby zdokumentovali jeho
základy a pět století staré ostatky v něm pochované. Je-

jich prvotní odhady, že by zde mohly být pohřbeny
oběti morové nákazy, se ale nepotvrdily. Ale i tak pra-
covali za přísnějších podmínek s rukavicemi, pláštěn-
kami a respirátory. Archeologové v podzemí narazili na
tři hrobky s kostrami 13 osob, pod nimiž se nacházejí
ostatky dalších lidí. Ty údajně pocházejí ze hřbitova,
který býval na Horním náměstí. Odborníci svá zjištění
porovnají se závěry pátera Čápa, který kryptu v roce
1936 objevil a nechal ostatky pohřbít. Datoval ji do
11. století. Samotný kostel je podle současných odbor-
níků starý šest set let. -svam-

Proluka ukrývala středověkou cestu
Přerovští archeologové odkryli část pravděpodobně

nejstarší obchodní cesty, díky níž bylo naše město ve
vrcholném středověku významnou obchodní křižovat-
kou. Mohly přes ni jezdit kupecké karavany naložené
jantarem, kořením či látkami. Vzácný nález archeolo-
gové učinili v místech původního podhradí ve Wilso-
nově ulici, kde se právě kopou základy pro nový dům.
Odborníci se shodli, že jde o jednoznačně nejstarší
dlážděnou komunikaci objevenou na Přerovsku. Stře-
dověcí stavitelé ji vybudovali z přibližně dvaceticenti-
metrových plátů travertinu. -svam-

Bývalá ubytovna v Bayerově ulici už
dva roky chátrá 

Ubytovna pro sociálně slabé občany v Bayerově uli-
ci v Přerově už od předloňského srpna zeje prázdno-
tou. Minulé vedení města prosazovalo, aby nemovitost
byla prodána a nový vlastník byl vázán povinností vy-
stavět v objektu byty. Současní zastupitelé ale naopak

prodej zamítli. Jejich hlasování rozhodlo o tom, že ha-
varijní dům zůstal v majetku města a odbor rozvoje byl
pověřen, aby zajistil projekt řešící přeměnu bývalé uby-
tovny na 42 malometrážních a dvou větších bytů. Plán
už je sice na papíře, ale městu k jeho realizaci chybí to
nejpodstatnější - 40 milionů korun. Ze svého rozpočtu
nemůže magistrát tak vysokou sumu uvolnit, takže če-
ká na možnost čerpat státní dotace. Ta ale nemusí vy-
jít. Zastupitelé, kteří prosazovali prodej ubytovny, ny-
ní poukazují na to, že Přerovu zůstala v majetku budo-
va, se kterou má město sice své plány, jenže ty jsou bez
finančního zajištění jen jakýmsi vzdušným zámkem.
Podle nich mohl mít dům dávno nového vlastníka a ten
už v objektu mohl budovat byty, které jsou v Přerově
stále nedostatkové. -lech-

Zastupitelé změnili názor – Tyršův most
průjezdný nebude 

Tyršův most, který se má stavět u Sokolovny a na-
hradit tak zastaralou lávku, dopravně průjezdný nebu-
de. A to i přesto, že v závěru loňského roku zastupitelé
odsouhlasili zavedení jednosměrného a ve výjimeč-
ných případech i obousměrného provozu. V pondělí 5.
května na mimořádném zastupitelstvu ale političtí zá-
stupci města změnili názor a osmnácti hlasy rozhodli,
že auta po mostě jezdit nebudou. Architektka Alena
Šrámková, která konstrukci projektovala, byla stále
v očekávání, která varianta bude nakonec platná. A po-
slední rozhodnutí přivítala. Podle ní by totiž dopravní
návaznost mostu na přilehlé silnice byla komplikova-
ná. Zklamání ale neskrývají zastupitelé, kteří i v přípa-
dě druhého hlasování opakovaně podporovali myš-
lenku, aby most byl průjezdný a alespoň částečně řešil
složitou dopravní situaci v Přerově. -lech-

Některá řemesla jsou téměř na
vymření

O studium některých řemesel je v Přerově mezi žáky
devátých tříd minimální zájem. Před deseti lety nebyl
problém naplnit ve stavebních učilištích třídu třiceti
zedníky, teď se jich nehlásí ani polovina. O malířské ře-
meslo není v Přerově zájem vůbec, stejně tak o profesi
tesařů, instalatérů a klempířů. Podobná je situace i ve
strojírenských profesích – ani do cechu obráběčů ko-
vů a zámečníků se mladí nehrnou. Přitom o vyučené
řemeslníky se firmy doslova přetahují, často jim kromě
lukrativních výdělků nabízejí i zahraniční stáže – ve
Švýcarsku, Německu a Izraeli. Úřady práce potvrzují,
že velkou šanci najít si zaměstnání mají lidé s výučním
listem, o to více to platí o stavebních profesích a čer-
ných řemeslech. Ve Zlínském kraji se rozhodli nedo-
statkové obory na trhu práce posílit finančně. Žáci, kte-
ří se hlásí do stavebních profesí nebo na další prefero-
vaná řemesla, jsou během studia finančně podporová-
ni přímo Zlínským krajem. -ilo-

www.ktvprerov.cz

foto Pavel Ludík

foto Martin Necid

■ Z „Přerovských aktualit“

� 6. 6. 1898 – před 110 lety se narodil
v Přerově Čeněk (pokřtěn Vincenc)
Ježek, básník, dirigent, textař, odbo-
jový pracovník během 2. sv. války. Od
roku 1928 sbormistr dětského sboru
DTJ a od roku 1934 smíšeného sboru
Svornost, redaktor časopisu Akorde-
on, autor četných textů ke zpívaným sborovým sklad-
bám („Rodnému městu“), v roce 1938 napsal sbírku
básní „Ze záhybů času“. Jeho básně mají převážně vla-
stenecký ráz.V rukopise zůstala řada sbírek (Po letu
vlaštovek, Nad propastí, Bečva, Listopad, Zpěvy šťast-
ného tuláka a další) a tělovýchovné pásmo „Hledáme
práci“. Zemřel 7. 7. 1978 ve Šternberku.
E 7. 6. 1918 – před 90 lety zemřel v ruské Samaře na
následky zranění z bitvy u Lipjag, Jan Ladislav Gayer,
více na straně 9.
� 10. 6. 1933 – před 75 lety se narodil v Lučenci, Slo-
vensko, Josef Kebza, vojenský letec, básník, prozaik
(sbírka „A co by řekla Kendeles“, rok 1975, novela „Výš-
ka“, rok 1979, romány „Letka Sarangan“, rok 1980,
„Odchod bez řádů“, rok 1986 – zpracován do dvoudíl-
né televizní inscenace, autor rozhlasové hry „Tři bed-
ny do Colomba“ ) a překladatel. Pracoval jako tlumoč-
ník u vojenského přidělence v Káhiře. Po odchodu z ar-
mády žil převážně v Přerově. Jeho tvorba byla uveřej-
ňována v řadě časopisů a novin. V pol. 60. let minulé-
ho století nastoupil do oddělení marketinku v Meoptě,
pak pracoval v Interkameře. Zemřel 2. 12. 1990 v Pře-
rově, kde prožil téměř třicet let svého života.
� 15. 6. 1993 – před 15 lety zemřel v Přerově Jaroslav
Klabazňa, Ing., CSc., fyzik, pedagog, vysokoškolský
učitel, optik v přerovské Meoptě, výzkumný pracov-
ník, od roku 1975 působil na katedře optiky PřF UP
v Olomouci, autor ČSN norem optiky. Narodil se 23. 4.
1930 v Přerově.
� 20. 6. 1923 – před 85 lety se narodil v Boskovicích
u Blanska Ljubomír Burian, pedagog, ředitel Střední
pedagogické školy v Přerově (1950–1983), akademický
malíř, který od roku 1950 žije a působí v Přerově. Tě-
žištěm jeho díla jsou krajiny, kdy mnohé motivy čer-
pal nejen doma, ale především z cest po Evropě. Z gra-
fických technik užívá linoryt, věnuje se i drobné grafi-
ce, karikaturnímu zpracování postřehů z každodenní-
ho života, skicám s náměty figurativními i nefigurativ-
ními. Realistické motivy zpracovává ve většině přípa-
dů akvarelem nebo kresbou, nevyhýbá se ani oleji či
tempeře. Část jeho tvorby je věnována Přerovu (okol-
ní krajina, městské čtvrti). Zabývá se též tvorbou foto-
grafickou, kde dominují aktuální postřehy ze všední-
ho života, kdy zároveň zachycuje proměny Přerova. 
� 22. 6. 1868 – před 140 lety se narodil v Berouně Alois
Jan Čenský, Dr., Ing., architekt, pedagog. Působil v Pře-
rově, kde se v letech 1895–1897 podílel na realizaci plá-
nů výstavby městského domu společně s architektem
Karlem Hugo Kepkou. Zemřel 29. 12. 1954 v Praze.
� 24. 6. 1903 – před 105 lety se narodil v Přerově La-
dislav Kozánek, Ing., technik, hudebník, který se vě-
noval hře na klavír a varhany, vystupoval na koncer-
tech. Jako výraz obdivu k Přerovu zhudebnil báseň
dramatika V. M. Strojila „Nejkrásnější město“. Zemřel
22. 10. 1965 v Praze. 
� 25. 6. 1743 – před 265 lety zemřel v Olomouci Vác-
lav Matyáš Gurecký, hudební skladatel, v letech
1731–1736 komorní skladatel olomouckého kardiná-
la W. H. Schrottenbacha, na jehož přání skládal ora-
toria následně prováděná především v Brně. Narodil
se 4. 8. 1705 v Přerově. 
� 25. 6. 1968 – před 40 lety zemřel v Praze Vladimír
Procházka, JUDr., DrSc., právník, profesor, překlada-
tel, žurnalista, diplomat, velvyslanec v USA. 

Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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stalo se v červnu
� 20. 6. 1692 byla vystavena první várka v novém
městském pivovaře.
� 7. 6. 1719 vypukl oheň u Matěje Ludvíka na Šířavě,
který sežehl dva selské dvorce a pět chalup. 
� 9. 6. 1878 byla založena Tělocvičná jednota, pokra-
čovatel Sokola.
� 9. 6. 1881 farář Arnošt Vychodil posvětil základní
kámen nové budovy dívčí školy při klášteře.
� 7. 6. 1900 byla zahájena výstavba městské plovár-
ny na pravém břehu Bečvy.
� 28. 6. 1906 se uskutečnila návštěva císaře a krále
Františka Josefa I. na nádraží v Přerově.
� 26. 6. 1908 byly schváleny stanovy Sportovního klu-
bu Přerova (SK), který vznikl spojením sportovního
odboru Akademického klubu s Klubem českých velo-
cipedistů.
� 25. 6. 1911 se v Přerově uskutečnil propagační let
Ing. Jana Kašpara.
� 25. 6. 1912 Dělnická tělocvičná jednota otevřela
zrekonstruovaný Dělnický dům na Šířavě čp. 291,
který zakoupilo Družstvo Dělnický dům v roce 1911.
� 14. 6. 1916 byly zadány první stavební práce při vý-
stavbě velkoelektrárny na pravém břehu řeky Bečvy,
Na Odpoledni, v sousedství jatek, 1917 zahájena vý-
stavba.
� 1. 6. 1925 byla otevřena budova pošty na náměstí
TGM, Přerov I, kde byl též telegrafní stavební úřad
v Přerově, na nádraží pošta Přerov 2. 
� 10. 6. 1937 v parku Michalov byla zahájena stavba
ornitologické stanice. Dokončena a předána veřej-
nosti v následujícím roce.
� 18. a 19. 6. 1945 příslušníci 17. pěšího pluku z Petr-
žalky zavraždili na Švédských šancích u Přerova 265
karpatských Němců, převážně starých lidí a dětí.
� 2. 6. 1947 se rada ONV v Přerově usnesla zřídit
okresní archivní orgán.
� 4. 6. 1950 se konal I. ročník motocyklového terén-
ního závodu Přerovská rokle.
� 8. 6. 1951 byla na valné hromadě divadelního spol-
ku Tyl odhlasována likvidace spolku a jeho zapojení
do Závodního klubu ROH při MNV Přerov.
� 11. 6. 1963 byla v Mostní ulici otevřena Malá gale-
rie Díla.
� 3. 6. 1966 v Klubu dopravy a spojů zazněly první tó-
ny Československého amatérského jazzového festi-
valu (ČAJF).
� 10. 6. 1990 byla podepsána smlouva o dodávce opti-
ky z Meopty Přerov americké firmě Tyrolit Copany In-
ternational, jejímiž majiteli byli bratři Raussnitzové.
� 30. 6. 1991 byl zrušen závod 03 Kazeto u Michalova.
� V červnu byl otevřena cukrárna Cylindr Caffe na
Žerotínově náměstí.
� 10. 6. 1995 byl slavnostně otevřen zrekonstruova-
ný hotelový dům Optik, který se proměnil v tříhvěz-
dičkový Hotel GPR.
� V červnu 1998 bylo otevřeno Křesťanské a vzdělá-
vací centrum SONUS v Palackého ulici.
� 26. 6. 2000 byla znovuotevřena nádražní budova,
která prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
� 8. 6. 2001 v Lipnické ulici zahájil provoz sedmý mar-
ket v Přerově – Kaufland. 
� 16. 6. 2001 zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení
ZŠ v Palackého ul. č.o. 25. 
� V červnu 2003 byl v areálu nemocnice otevřen Pa-
vilon pro matku a dítě.
� 24. 6. 2004 se v parku Michalov konaly Slavnosti lé-
ta, které byly i připomínkou stého výročí existence
parku. 
� V červnu 2005 byla zahájena výstavba patého ron-
delu na Palackého ulici před mostem Míru.

Připravila Věra Fišmistrová

Víte, Ïe...■

Jan Gayer se narodil 19. června 1885 v Přerově
v Mostní ulici čp. 45 v rodině Jana Gayera, dlouhole-
tého ředitele městských úřadů jako jedno ze 13 dětí. 

Začal navštěvovat přerovské gymnázium, ale po
ukončení kvarty přestoupil v roce 1900 na zemskou
střední hospodářskou školu. Po jejím absolvování v ro-
ce 1903 vystřídal několik míst jako hospodářský ad-
junkt, ale v roce 1912 odjel do daleké Brazílie, kde již
působil jeho starší bratr. Před vypuknutím války přijel
do vlasti, aby odvezl svou matku s sebou, ale již to ne-
stihl. Musel narukovat, na ruskou frontu, byl raněn
a posléze 3. července 1915 zajat. 

Od roku1916 působil v čs. legiích, zpočátku jako pro-
stý vojín, ale rychle postupoval. Po ustavení 4. střelec-
kého pluku Prokopa Velikého byl k němu převelen ja-
ko velitel 2. roty, ale již brzy na to, 8. září, byl jmenován
velitelem 1. praporu 4. pluku. V rámci ústupu z halič-
ského bojiště chránil 4. pluk ústup čs. brigády a Gaye-
rův prapor byl posledním vojem. Od 10. března 1918
operoval 4. pluk kolem železniční stanice Ična, v jejíž
blízkosti bojoval 6. hanácký pluk s Němci o důležitou
železniční křižovatku Bachmač. Gayer se svým prapo-
rem splnil rozkaz chránit komunikační uzly rajonu
a přerušit spojení Němců s Kyjevem. Od 12. března se
jeho praporu podařilo po tři dny udržet Bachmač prů-
jezdný pro všechny vlaky 1. divize. 

Po bojích o Penzu byl Jan Gayer jmenován velitelem
4. pluku, se kterým dobyl Alexandrovský most na Vol-
ze a 2. června osobně řídil tuhý boj u Bezenčuku, kde
porazil bolševické jednotky. Jeho zásluhou padla Syz-
raň, byl dobyt Ivaščenkov s velkým muničním skladem.
Počátkem června 1918 se 4. pluk nacházel při postupu
Povolžím ve stanici Tomylovo. Zde se bolševici opev-

nili s cílem bránit stanici Lipjagy a tím přístup k Sama-
ře. Ráno 4. června vedl Jan Gayer obchvatnou skupinu
s cílem obklíčit nepřítele. Při útoku na bodák byl zasa-
žen do obou nohou, ale nepřítel byl poražen.

Po trojí operaci za velkých bolestí skonal Jan Gayer
7. června 1918 s přáním, aby jeho popel byl vzat do
vlasti. Dne 11. června 1918 byl v Samaře pohřben ještě
s 16 jinými do společné mohyly. Na jeho počest byl
1. prapor 4. pluku pojmenován „praporem Jana Gaye-
ra“. Gayer byl posmrtně povýšen do hodnosti podplu-
kovníka. Literární dílo Třetí rota spisovatele Kopty je
důstojnou oslavou Gayerovy osoby.

Na uctění jeho památky mu byla v roce 1923 odha-
lena na jeho rodném domě pamětní deska, která by-
la po řadě peripetií umístěna na náměstí Na Marku.

PhDr. Jiří Lapáček, ředitel SOkA Přerov

Legionář Jan Gayer 
(1885–1918)

Červen v lidové meteorologii
Stejně jako měsíce předešlé, je i červen měsícem

přelomovým. Hned 1. června začíná meteorologické
léto a 21. června začne léto astro-
nomické, kdy je na severní polo-
kouli nejdelší den a na jižní nao-
pak nejdelší noc. 

Zatímco v severních částech České republiky si prá-
vě v tento den mohou lidé užívat takřka 16,5 hodin slu-
nečního svitu, na jihu se musí spokojit s dnem asi
o 20 minut kratším. 

Z hlediska klimatického je však pro červen tím nejty-
pičtějším projevem příchod a začátek letního evrop-
ského monzunu, zvaného lidově Medard. Jeho první
vlnu lze s poměrně vysokou pravděpodobností očeká-
vat na konci první červnové dekády, nezřídka se obje-
vuje v právě v den, kdy sv. Medard slaví svůj svátek, tj.
8. června.

První červnové dny ještě obvykle bývají pod vládou
„fortunátského jara“, které je obdobím poměrně tep-
lým a v dlouhodobém průměru srážkově nevýznam-
ným. Přestože právě v tomto období začíná bujně růst
i na teplotu ta nejnáročnější vegetace, bez vláhy by si
života dlouho neužívala. V tu chvíli přichází Medard.
Toto období bývá typické vpády chladnějšího oceán-
ského vzduchu nad prohřátý evropský kontinent a z to-
ho vyplývajícími vydatnými srážkami. Samotné me-
dardovské období obvykle trvá až do prvních srpno-
vých dnů.

Na konci první červnové dekády se dostavuje první
medardovská vlna, pro kterou se vžil název vítské deš-
tě (Vít má svátek 15. června). Svého vrcholu pak toto
období obvykle dosahuje v polovině měsíce. Na přelo-
mu druhé a třetí červnové dekády bývá toto deštivé ob-
dobí přerušeno aloisským létem (Alois má svátek

21. června), které se objevuje s pravděpodobností blí-
žící se 70 %. Jde o období poměrně teplé a na rozdíl od

předešlého srážkově dosti nevý-
razné. 
Protože však „Medardova kápě,
čtyřicet dní kape“, nastupuje již po

několika dnech druhá medardovská vlna v podobě sva-
tojánských dešťů (podle svatého Jana Křtitele – 24.
června). I toto období se objevuje s poměrně vysokou
pravděpodobností a trvá obvykle až do konce měsíce. 

Na konci měsíce června by druhá medardovská vl-
na měla být ukončena teplým a srážkově chudším
pavlovským létem. Milán Šamárek

Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, 
sudy blažný. 

Červen studený – sedlák krčí rameny. 
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 

V červnu deštivo a chladno způsobí 
rok neúrodný snadno. 

Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy. 
Často-li se v červnu hrom ozývá, 

kalné léto potom přicházívá. 
Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí. 

V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá. 
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení. 

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. 
V červnu-li víc sucho bývá, urodí se hojnost 

dobrého vína. 
Pak-li červen suchem mokro převyšuje, 

dobrým vínem sudy naplňuje. 
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

Jaký červen, takový i prosinec. 
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

Jan Gayer

V červnu-li zamrazí, 
úroda se zkazí.
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Jezdecká stáj  Eva Bayerová
751 15 Prusy 1, tel. 581 227 026, 777 039 680

www.tenzor.cz/kone

LETNÍ TÁBOR
nejen na koních

Termíny:
1.–9. 7. zábavné hry a soutûÏe
12.–20. 7. v˘tvarné zamûfiení – v˘robky ze slámy, sena a pfiírod-

ních materiálÛ, barvení kamenÛ atd.
23.–31. 7. zábavné hry a soutûÏe
4.–12. 8. Simpsonovi. Chce‰ se stát ãlenem oblíbené rodinky

Simpsonov˘ch a zaÏít spoustu her a zábavy? Pfiijì se
pobavit s námi i ty!

KaÏd˘ turnus zahrnuje jízdu na koni.

3600 Kã

2008

VÍTE CO PIJETE?
U NÁS ANO!

Stáèíme rozlévané lihoviny, likéry i jakostní vína vše bezdotykovou technologiíí dle norem EU.
Kvalita a ceny pøesvìdèí:

Vodka 40% 149 Kè/1 litr
Tuzemák 40% 149 Kè/1 litr
Režná 35% 142 Kè/1 litr
Moravská švestka 40% 165 Kè/1 litr
Fernet citrus 30% 164Kè/1 litr
Medovina 149 Kè/1 litr

L ho i stáèíme o p i ných láh í
i v ny d ø nese v .

MORAVSKÁ VINOTÉKA a LIKÉRKA
ul. È. Drahlovského 3, Pøerov, tel.: 723 018 198

PROVOZNÍ DOBA:
pondìlí až pátek 9 - 18 hod.
sobota 8,30 - 12 hod. ZDARMAPo vystøihnutí a pøedložení

tohoto kupónu obdržíte zdarma
v naší Moravské Vinotéce

degustaci 1x 0,02l
dle vlastního výbìru.

KUPON
na

DEGUSTACI

�

Odrùdová stáèená vína:
Moravský muškát 48 Kè/1 litr
Chardonnay 50 Kè/1 litr
Modrý Portugal 48 Kè/1 litr
Cabernet Sauvignon 50 Kè/1 litr
a další široký sortiment.

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2008

Nejlevnûj‰í inzerce v regionu

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1/4 strany (100 × 131 mm) 1 703 Kã 2 227 Kã 3 275 Kã
1/2 strany (204 × 131 mm) 3 474 Kã 4 543 Kã 6 681 Kã
celá strana (204 × 265 mm) 7 028 Kã 9 190 Kã 13 515 Kã
jin˘ rozmûr – 1 cm2 15 Kã 19 Kã 27 Kã
Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12× a více 10 %

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ,
distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. Zájemci o inzerci mohou
získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393 – M. Fla‰ar, e-mail: stu-
dio@elan-prerov.cz. Elan spol. s r.o., Dluhonská 96, 750 02 Pfierov

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
U V˘stavi‰tû, vã. parkovi‰tû úplná uzavírka 6. a 7. 6.

(akce Obãan a bezpeãnost, Mosty)

II/434 Kozlovice ãásteãná uzavírka do 17. 7.

Dvofiákova (na konci zástavby) ãásteãná uzavírka – pfiekop do 17. 7.

Dvofiákova (kfiiÏovatka s VaÀkovou) ãásteãná uzavírka – pfiekopy do 30. 6.

Dvofiákova (kfiiÏovatka se Vsadskem) ãásteãná uzavírka do 30. 6.

Vsadsko (kfiiÏovatka s Dvofiákovou) úplná uzavírka do 30. 6.

nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

1. 6. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

8. 6. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

15. 6. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

22. 6. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

29. 6. lékárna MD, Bohumila Nûmce 371 581 207 987

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají lékárny: Ústavní lékárna – Dvofiákova 7, lékárna
Dr. Paller – Îerotínovo nám. 22, lékárna U zlatého hada – âechova 41, 
V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela, Kratochvílova 13 • lékárna
U nádraÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání

■ Rozpis pohotovostních lékárenských služeb v červnu

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 6–14 hodin

4. 6. ·robárova a dvory z ul. ·robárova

11. 6. Trávník

18. 6. U tenisu, U rybníka

25. 6. BudovatelÛ, Kosmákova vã. parkovi‰tû

Pfienosné dopravní znaãky budou rozmístûny
5 dní pfied termínem blokového ãi‰tûní.

Milostná novela
Drahoslava Pajůrka

SCHŮZKY S LIANOU
v prodeji v Domečku uměleckých

řemesel (za Priorem)

cena 120 Kč

INZERCE
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Pozvánka pro rodiče prvňáčků
Základní ‰kola U tenisu 4 v Pfierovû otevfie ve ‰kolním roce 2008/2009 tfiídu pro Ïáky s poru-
chami uãení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a dal‰í). ¤editelství ‰koly zve rodiãe dûtí, kte-
ré mají problémy s uãením, a to nejen z Pfierova, ale i okolí, na nezávazné informativní schÛz-
ky, které se budou konat v úter˘ 5. a ve stfiedu 18. ãervna v 16 hodin ve ‰kole. Více informa-
cí na www.zstenis.com nebo na tel. ãísle 581 70 16 13 u uãitelky Svobodové a Zapletalové.

Inspiraci hledejte na výstavě
Postav dům, zařiď byt

JiÏ jedenáct˘ roãník v˘stavy Postav dÛm, zafiiì byt se uskuteãní na zimním stadionu od
pátku 13. aÏ do nedûle 15. ãervna. V pátek a sobotu od 9 do 18 hodin a v nedûli do 17 ho-
din se na v˘stavû budou prezentovat vystavovatelé s kvalitními v˘robky a sluÏbami. 
„V˘stava je urãena pro v‰echny, ktefií se zajímají o stavbu, rekonstrukci, opravu nebo úpravu domu ãi by-
tu,“ uvedla manaÏerka v˘stavy Ing. Veronika Hasalová z pofiádající spoleãnosti Omnis. „V posledních le-
tech je stále aktuální téma úsporného vytápûní ãi otázka správného zpracování odpadÛ. Stavbu zcela no-
vého domu budou moci zájemci konzultovat s firmou zab˘vající se v˘stavbou rodinn˘ch domÛ, moderních
dfievostaveb. Zajímavé moÏnosti nabízejí novinky ve stavebním materiálu, napfiíklad pouÏití Uniblock systé-
mu, systému suchého zdûní. Samozfiejmostí budou také informace o zateplovacích systémech, ale i omít-
kovinách a barvách. U star‰ích domÛ se majitelé ãasto pot˘kají s vlhkostí. Opût zde firmy nabídnou rÛzné
zpÛsoby vysu‰ování vlhkého zdiva. Náv‰tûvníci získají i informace o moderní podobû komínÛ, v nabídce
jsou rÛzné typy garáÏov˘ch vrat. Získáte informace o zabezpeãovacích systémech, o fungování centrální-
ho vysavaãe,“ nastínila Hasalová dal‰í zajímavé okruhy.
Souãástí v˘stavy bude také pfiedná‰ka na téma Regenerace bytov˘ch domÛ, jejíÏ obsa-
hem je zpÛsob a rozsah oprav, dotaãní programy státu a moÏnosti financování. Probûhne
v pátek v 16 hodin na zimním stadionu. ·af

promenádní
koncerty

Michalov
âERVEN • nedûle v 15 hodin

1. 6. ·ediváci – altán
8. 6. Záhorská kapela – altán

15. 6. Synkopa – altán
22. 6. Hezky ãesky – louka od 14.30 hodin
29. 6. Dechov˘ orchestr Haná – altán

MaÏoretky ZU· B. Kozánka

v mûstském 
parku
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■ Sport

Století fotbalu
Na počátku května proběhly na stadi-

onu přerovské Viktorie oslavy 100 let
fotbalu ve městě Přerově. Ty jsou v roce,
kdy byl před stoletím založen Sportovní
klub Přerov, který s fotbalem u nás začí-
nal a prakticky pokračuje dodnes.

První zmínky o fotbalu najdeme už
v roce 1907, kdy se okolo Rudolfa Přida-
la utvořil tajný studentský kroužek ko-
pané. Oficiální punc fotbal získal o rok
později. To se spojily Sportovní odbor
akademického klu-
bu a Klub českých
velocipedistů do
SK Přerov. Sportov-
ní klub Přerov dal kopané pevný základ
a možnost dalšího rozvoje.

Ještě před první válkou se SK Přerov ut-
kal se zajímavými soupeři, v roce 1910
s pražskou Slavií, jejíž dres oblékl i legen-
dární Košek. Ten se na výhře Slavie v po-
měru 13:1 podílel šesti góly. SK se utkal
i se skotskými profesionály či Wislou Kra-
kow. V roce 1914, kdy SK otevřel hřiště
u Michalova, byla činnost ve válečná léta
přerušena. Dokonce došlo k přeorání hřiš-
tě a zasázení brambor. Ve druhé polovině
roku 1917 pak byla činnost obnovena.

Po válce SK Přerov sbíral úspěchy. V ro-
ce 1919 vyhrál župní mistrovství. Jak se
uvádí v kronikách, v tu dobu SK porážel
i přední pražská mužstva a na fotbal cho-
dilo i několik tisíc diváků. Hřiště u Mi-
chalova nemohlo zájmu diváků postačo-
vat a tak byl v roce 1923 otevřen nový
stadion s atletickou dráhou pod nemoc-
nicí. Dochází ale také ke štěpení klubu
a vzniku nových fotbalových mužstev.
V roce 1928 odešla z SK část hráčů
a funkcionářů, kteří vytvořili klub SK Vik-
torie, pod jejímž názvem hrají mladí fot-
balisté i v dnešní dny. Tehdejší tým hrál
svá utkání na orelském stadionu, v mís-
tě dnešního nám. Přerovského povstání.

Nejúspěšnější léta prožíval klub v le-
tech 1933–1939. To třikrát vyhrál župní
mistrovství. V podzimní části soutěžního
ročníku 1935–1936 ani jednou neprohrál
a byl v tabulce před SK Slezská Ostrava.

V sestavě se tehdy objevovali Weintritt,
Hatlánek, L. Báča, R. Báča, K. Šlechta,
F. Šlechta, Beneš, Hartman, Tomeček,
Oščádal, Michna a Valouch. V začátku
protektorátu vznikl sloučením dvou fot-
balových klubů DSK Viktoria Přerov.

Ve válečná léta byla sportovní činnost
omezena ale ne zlikvidována. V době
okupace chodilo na fotbal velké množství
diváků a utkání SK Přerov s Prostějovem
vidělo v roce 1942 rekordních 8 tisíc lidí. 

Po únoru 1948 došlo ke změnám i v tě-
lovýchově. Fotbalisté SK Přerov se pře-

jmenovali na Sokol
Partyzán, ale vzá-
pětí se spojili s SK
Železničáři a vytvo-

řili klub, který jako Lokomotiva Přerov
hrál na hřišti pod nemocnicí. V době
změn názvů a spojování klubů našli něk-
teří hráči bývalého SK útočiště u TJ So-
kol Meopta Přerov. Tento tým hrál od
roku 1950 v centru města dokonce kraj-
ský přebor. Odtud se fotbalisté přestě-
hovali, už naposled, a to v roce 1960, na
travnatou plochu stadionu, který nesl
název 9. května. V otevíracím střetnutí se
přerovští fotbalisté utkali s anglickým
mužstvem FC Port Vale. V roce 1969 do-
šlo k další změně názvu na TJ Meoche-

ma a tým se snažil o postup do divize.
V jedné soutěži se potkali hráči Meo-
chemy se Spartakem PS Přerov a derby
bylo diváckým svátkem. 

Až podnes prošel fotbalový klub mno-
ha dalšími změnami. Od roku 1978 se po
fúzi s Lokomotivou mění název na TJ Lo-
komotiva Meochema Přerov. Pod tímto
jménem hráli fotbalisté až do roku 1991.
V roce následujícím se klub stal samo-
statným a hrál jako FK LMCH LET Přerov
ale v roce 1995 skončil s kopanou dospě-
lých. V SK zůstaly jen týmy mládeže a ty
jsou od roku 1998 pod hlavičkou FK SK
Viktorie v krajských soutěžích dodnes.

Podle předchozích řádků je zjevné, že
na SK měli při oslavách na co vzpomínat
a za čím se ohlížet. Klub prošel velkými
změnami, ale je opravdu velmi dobré, že
se vždy našli obětaví funkcionáři, kteří
dokázali na své předchůdce navázat

a pokračovat. Byli to dnes už mnohdy
zapomenutí lidé, přesto jim ze strany
fotbalistů jistě patří poděkování. 

Sezona volejbalistek 
je na konci

Přerov je městem, kde se volejbalu
opravdu daří. Hlavně ženskému a dív-
čímu. Volejbal má kvalitní trenérské
zázemí a také širokou základnu. 

Přerovský volejbalový klub Precheza má
zastoupení v extralize žen, juniorek i ka-
detek a navíc rezervní celek žen působí
v 1. lize. Hrají i žačky, které mají v poháru
nebo v turnajích též dobré výsledky. Prá-
vě skončená sezona sice nebyla medailo-
vá, ale udržela pozice přerovských celků.

Extraligové ženy se po nevydařeném
úvodu ročníku, kdy jsme dlouho čekali
na úvodní výhru, vzchopily a dokonce
proklouzly do play off. Svůj podíl na tom
má práce zkušeného kouče Vladimíra
Sirvoně. Ten družstvo, které bylo již
mnohými odepisováno, dokázal zved-
nout. Play off pak bylo pro hráčky od-
měnou za poctivou práci v tréninku.
Škoda jen odchodu zkušeného stratéga,
který by byl pro klub jistě velkým příno-
sem i pro budoucnost.

Juniorky braly v minulých letech me-
daile, ale ne každý rok je možno sestavit
tým bojující o titul. V PVK Precheza byl
i problém s počtem hráček. Přesto se ju-
niorky probojovaly opět do skupiny, kde
se o český primát hrálo. Zde pak vybojo-
valy pátou příčku, kterou je možno brát
jako úspěch. Mládežnické kádry se stále
mění a udržet se delší dobu v republiko-
vé špičce je výsledek více než dobrý.

Kadetky podávaly hodně nevyrovnané
výkony a v některých zápasech chyběla
i kapka válečnického štěstí. Na tom, že
jsme se neprobojovali mezi elitní šestku,
má podíl i řada zranění klíčových volej-
balistek. Ve skupině o udržení jsme se
pak dostali na místo deváté a bez problé-
mů udrželi extraligu i pro nový ročník.

Největším a nejpříjemnějším překva-
pením ale byla hra rezervního celku žen.
Nováček 1. ligy si počínal skvěle a prak-
ticky celou sezonu hrál o špici tabulky.
Nebýt ztráty motivace těsně před závě-
rem, mohl i vyhrát. Tým sloužil jako po-
jistka při případném sestupu áčka. Poté,
co bylo jisté, že je extraliga zachráněna,
ztratil motivaci. Postoupit do extraligy
nemohl. Hráčky rezervy si ale zaslouží
absolutorium. Jen potvrdily kvalitu pře-
rovské volejbalové základny.

Přes pauzu mezi soutěžemi dojde patr-
ně ve všech týmech k větším změnám
a až na podzim uvidíme, jak se funkcio-
nářům podařilo kádry doplnit. Otazní-
kem je také obsazení některých trenér-
ských postů. Diváci, kteří na volejbal cho-
dili v pěkném počtu, čekají udržení pozic
mezi českou elitou. Jaroslav Blaťák, 

s použitím materiálů FK Viktorie Přerov

Mužstvo SK Přerov v době největších úspěchů, foto asi z roku 1935

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�4. 6. • Jívová–Pansk˘ ml˘n–Hrubá Voda,
12 km, odj. vlak 8.05 hod., vede L. Poláková. 
�7. 6. • Fren‰tát p. R.–Ráztoka–Pustev-
ny–Knûhynû–MartiÀák–Horní Beãva, 21
km, odj.vlak 6.05 hod., vede Vl. Wnuk.
�8.–11. 6. • Orlické podhÛfií, pû‰í akce, do-
prava vlak, vede O. Valá‰ková.
�14. 6. • Horní Lideã–Laãnovské skály–Va-
fiákovy paseky–Trubiska–Val. Polanka,
20 km, vlak 6.05 hod., vede C. Punãocháfiová.
�18. 6. • Dûtfiichov n. B.–Sluneãná–Lom-
nice, 12 km, vlak 8.05 hod., vede V. Polidorová.
�21. 6. • Turistick˘ pochod a cyklojízda
Konické ‰trapáce, v Konici.
�28. 6. • Malá Morávka–Karlov–Mraven-
covka–Alfrédka–Îìársk˘ Potok–R˘mafiov,
23 km, vlak 6.05 hod., vede Vl. Wnuk

SK Přerov – pěší turistika
Jifií ·vec, tel. 608 730 541

�3. 6. ve 14 hod. • schÛzka turistÛ, Vina-
ry, Na Skalce, odj. A13.15 hod.
�5. 6. • Záhlinice–okolo rybníkÛ–Záme-
ãek–KromûfiíÏ, 12 km, V. Visnar, odj. 6.58 hod.
�5. 6. • Nov˘ Jiãín–·tramberk, 15 km, M.
Garzina, odj. 6. 26 hod.
�7. 6. • Vizovice–Drnovice–Plo‰tina–Po-
zdûchov, 20 km, L. Bafiinka, odj. 7.36 hod.
�7. 6. • Litovelsk˘m Pomoravím, 10–25 km,
J. Pûãek, odj. 7.05 hod. 
�12. 6. • Ho‰tejn–Dolní Bu‰ínov–Mírov, 20
km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
�12. 6. • Sv. Kopeãek–Posluchov–Mor.
Údolí-V. Bystfiice, 12 km, Î. Zapletalová, odj.
8.05 hod.
�14. 6. • Velká n. Vel.–KuÏelov–âertory-
je–KnûÏdub, 20 km, M. Sahaj, odj. 6.05 hod.
�14. 6. • Mladûjovice–¤ideãská p.–Horní
Îleb–·ternberk, 23 km, J. Sedláková, odj. 7.05 h.
�19. 6. • Kunovice–Lazy–Rajnochovice–
Podhradní Lhota, 14 km, V. Visnar, odj. 6.58 hod.
�19. 6. • Zdounky–Bunã–Sala‰, 18 km, M.
Sahaj, odj. 8.28 hod.
�21. 6. • DP Konické ‰trapáce, 6, 10, 20, 35
km, A. Dvofiák, odj. 6.57 hod.
�21. 6. • Myslechovice–Chudobín–Mla-
deã–Javofiíãko–Bouzov, 20 km, L. Bafiinka,
odj. 6.05 hod.
�26. 6. • Jívová–kolem Bystfiice–Hrubá
Voda, 12 km, Î. Zapletalová, odj. 8.05 hod.
�26. 6. • Tesák–Host˘n–Bystfiice p. H., 15
km, M. Gardina, odj. A6. 05 hod.
�28. 6. • Branná–KPâ–nauãná stezka Pa-
sák, 15 km, M. âasta, odj. 7.05 hod.

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673

�3. 6. v 19 hod. • schÛze v rest. Pivovar.
�4.–8. 6. • Ohfie; Cheb–Karlovy Vary–Klá‰te-
rec n. Ohfií, 4,5 dne, 35km/den, J. Sedláãek, vl.
auta, 14 hod., voda.
�7. 6. • Memoriál Jaroslava ·varce, 50, 35,
24, 15 km, bus 6.40 hod., pû‰í.
�14.–15. 6. • Na Radho‰È na kole, Pfie-
rov–Teplice–Skaliãka–RoÏnov–Radho‰È–Pus-
tevny–Trojanovice–Pfierov, 80+80 km, A. Koufiil,
sokolovna 7.30 hod., cyklo.
�20.–24. 6. • etapov˘ pfiechod slov. hor
Slovenské Rudohorie v˘chod, 120 km,
3500 m, T. Beránek, J. Balcárek, bus 4.45 hod.
�21. 6. • Konické ‰trapáce, Na kole okolo
Konice, CT 20–120 km, PT 6–50 km, Konice,
·enk Na Staré po‰tû, 6.30–9.30 hod, cyklo, pû‰í.
�27.–29. 6. • Podél Dunaje, Pasov–VídeÀ,
4 dny, 60–110 km/den, J. Martínek, cyklo.
�28.–29. 6. • Na Paprsek na kole, J. Halífi,
vlak 7.05 hod. cyklo.

Extraligové ženy proklouzly
do play off.

Ani během války nebyla
sportovní činnost zlikvidována.
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A jakých změn se dočkají
závodníci?

„Po loňské masivní účasti studentů po-
licejní školy jsme se rozhodli uspořádat
jim samostatnou soutěž. Nově se tak po-
sádky utkají o celkem pět pohárů. Firmy
o pohár Pivovaru Zubr, ostatní kolektivy
o Pohár primátora města Přerova, mládež
o Školský pohár a nastávající policejní na-
děje o Pohár ředitele Střední policejní ško-
ly v Holešově. Zkrátka samozřejmě nepři-
jdou ani lodě s čistě ženským zastoupe-
ním v Poháru dračic,“ informoval Prchal.

Český pohár v Přerově
nebude

Stejně jako v loňském roce se v Přero-
vě nepředstaví závody nejvyšší domácí
soutěže. „Rozhodli jsme se neusilovat
o pořádání Českého poháru. Můžeme
tak všechny své síly vložit jen do zajiště-
ní hladkého průběhu akce, což se nám
zdá vůči závodníkům i divákům férověj-
ší. V této sezoně pro nás navíc účast
v Českém poháru nepředstavuje priori-
tu a považujeme ji jen za testování naší
formy a připravenosti na Mistrovství
světa klubových posádek dračích lodí,
které letos hostí Penang v Malajsii. Od-

létáme na konci července a chceme vý-
razně promluvit i do konečného pořadí,“
vysvětlil Martin Prchal.

Kulturní program
Výherce a medailisty čekají kromě slá-

vy také věcné ceny a na malou pozor-
nost se mohou těšit všechny zúčastněné
týmy. Na své si přijdou i fanoušci na bře-
hu, neboť také jim bude určen kulturní
doprovod. O přesném programu však
Martin Prchal mlží a poznamenal: „De-
taily se vyjasňují každým dnem, ale kro-
mě večerní diskotéky bych nechtěl pře-
dem nic prozrazovat. Určitě se však di-
váci nebudou nudit.“

Snad se vydaří počasí a Laguna se sta-
ne místem příjemně a zajímavě stráve-
ného víkendového dne.

Jakub Grmela, člen pořádajícího klubu

� pokračování ze strany 1

Již začátkem dubna převzali pracov-
níci Charitní pečovatelské služby od fir-
my Kompakt spol.s.r.o. sociální auto-
mobil Renault Kangoo. Automobil bu-
de moci Charitní pečovatelská služba
užívat po dobu šesti let za symbolickou
jednu korunu nájmu, cena automobi-
lu je 420 tisíc korun.

„Automobil využijeme pro kvalitnější
péči o klienty Charitní pečovatelské služ-
by v Přerově a okolních obcích, kteří po-
třebují odbornou pomoc, aby mohli co
nejdéle důstojným způsobem setrvat ve
svém domácím prostředí. Kromě úkonů
pečovatelské služby, jako jsou například
doprovázení k lékaři, na veřejné instituce
či při péči o domácnost, bude automobil

v největší míře sloužit pro rozvoz obědů
do domácností uživatelů. Nový automo-
bil má pro tento účel lepší prostorové
uspořádání než doposud používaná auta,
dovoluje pracovníkům lepší manipulaci
s jídlonosiči. Charitní pečovatelská služ-
ba navíc získáním dalšího auta mohla roz-
šířit počet klientů, kterým služby posky-
tujeme,“ přiblížila Ing. Marta Valenčíko-
vá, ředitelka Oblastní charity v Přerově.

O získání auta se zasloužili soukromí
podnikatelé a organizace z Přerovska,
kteří reagovali na výzvu firmy Kompakt
spol. s.r.o. a zapojili se do projektu Soci-
ální automobil. Všem, kteří na sociální
automobil přispěli, pracovníci charity
vyslovují poděkování. Šaf

Blíží se konec školního roku a pra-
covníci odboru školství přerovského
magistrátu společně s řediteli základ-
ních a mateřských škol připravují ak-
ci, která by měla přinést před nastá-
vajícím létem a prázdninami dobrou
náladu nejenom dětem a žákům, ale
i pedagogům a rodičům.

Již druhý ročník zábavných činností
pro děti, mládež i dospělé připravují je-
ho organizátoři pod názvem Slavnosti
léta na 20. června. V krásném prostředí
parku Michalova, mezi dětskými hřišti,
se již tradičně představí děti ze základ-
ních a mateřských škol v pestrém pro-
gramu svých uměleckých činností.

Slavnosti léta
Děti si budou hrát, soutěžit a hlavně se bavit

Další zajímavá akce se uskuteční v so-
botu 21. června rovněž v Michalově. 

„Cílem této akce je nabídnout spor-
tovní vyžití a zábavu pro celou rodinu.
Návštěvníci parku uvidí v tento den
ukázky jednotlivých sportů. Seznámí se
s činností sportovních klubů a jednot,

což bude spojeno s vyhlášením nejlep-
ších jednotlivců i týmů. Svou šikovnost
a umění předvedou členové sportovních
klubů a organizací v podobě exhibic.
Uvidíte například bratry Pavla a Adama
Procházkovy v biketrialové show, nej-
lepší sestavy členek oddílu umělecké
gymnastiky z oceněného družstva žá-
kyň. Určitě budou zajímavé ukázky ha-
sičských zásahů a výcviku psů kynolo-
gického svazu,“ informoval jeden z or-
ganizátorů Miroslav Lakomý z odboru
školství přerovského magistrátu.

„Již od 11 hodin bude pro návštěvníky
připravený program plný zábavy, her,
sportování. Například děti si budou mo-
ci vyzkoušet maxi skluzavku v podobě

obřího náklaďáku. Novinkou bude akce
nazvaná Ráj kolečkových bruslí. Zájem-
ci si budou moci brusle vypůjčit, pří-
padně využít servisní služby a poraden-
ství. Pro sportovní vyžití a relaxaci bu-
dete mít k dispozici nejméně deset spor-
tovišť. V odpoledním programu vystou-

pí rekordní počet téměř dvou stovek
účinkujících. Pohodu celého dne uzavře
koncert kapely D.U.B.,“ podrobněji in-
formovala Věra Lakomá, jedna z hlav-
ních organizátorek pořádající agentury
Hit Přerov. 

Pro návštěvníky bude připravena bo-
hatá nabídka občerstvení. Je zajištěný
i prodej hraček. Po celý den budou pro-
bíhat soutěže o věcné ceny. Šaf

Sportuj s námi 
Pohyb pro celou rodinu

Zábavné kulturní odpoledne proběh-
lo už v předcházejících dvou letech
a mělo mimořádný úspěch, daný atrak-
tivitou účinkujících.

V letošním ročníku by se měla před-
stavit návštěvníkům parku Michalova,
kde se akce v neděli 22. června uskuteč-

ní, řada známých umělců, například He-
lena Vondráčková, Věra Martinová, Mar-
tin Dejdar, František Nedvěd, Vašo Pa-
tejdl, Ivo Jahelka, Petr Rychlý a další.
Koncert začne v 15.30 hodin. Předcházet
mu bude vystoupení regionálního sou-
boru, které má začátek ve 14. 30 hodin.

Precolor show 2008
Tenisová akademie baví Přerov

Nový sociální automobil bude sloužit hlavně pro rozvoz obědů.

Velká nabídka nejenom sportovních ak-
tivit je zárukou vynikající atmosféry.

Charita získala sociální
automobil

Dračí lodě budou brázdit ...

foto Zuzana Řihošková
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Tajenka křížovky: Mongolské přísloví Autorka křížovky Marie Švarcová

Kulturní červen ve znamení folkloru
A jaký program připravili

jeho pořadatelé?
Milovníci keltské hudby a tance si zce-

la jistě přijdou na své již v pátek, kdy se
v prostorách přerovských hradeb rozvi-
ne mystický příběh o lásce a nenávisti.
Speciálně pro Přerov bylo vytvořeno ori-
ginální hudebně-tanečně-dramatické
představení na motivy z keltských le-

gend. Diváci se tak mohou těšit na irské
tance v podání olomoucké taneční sku-
piny Fiach bán v nezvyklé syntéze s kla-
sickým scénickým tancem sólistů a sku-
pin z Prostějova a Přerova.

Slavnostní zahájení festivalu proběh-
ne v sobotu v 10 hodin na Horním ná-
městí, kam se přesune program zbývají-
cích dvou dnů festivalu. Dopolední blok
vyplní vystoupení zahraničních folklor-
ních souborů, které k nám zavítají z fes-
tivalu Kunovské léto. V téměř dvouhodi-

novém pořadu předvedou lidové tance
a obyčeje z různých koutů Evropy.

Soutěž o nejlepší svatební
koláček

Součástí festivalu bude vyhlášení vý-
sledků veřejné soutěže O nejlepší sva-
tební koláček, které proběhne od 12.15
do 13 hodin. Porota po krátkém úvodu
a soutěži O nejrychlejšího jedlíka tvaro-
hových koláčů vyhlásí výsledky. Zbylé

svatební koláčky budou rozdávány všem
účastníkům Hanácké svatby, hercům
i divákům, v sobotu odpoledne.

Hlavní program festivalu
V jeho úvodu se uskuteční přehlídka ha-

náckých krojů. Pak bude následovat re-
konstrukce pravé hanácké svatby, poprvé
předvedené v roce 2005 na festivalu ve
Strážnici, na kterou přijedou soubory
z velké části Hané. Diváci budou moci sle-
dovat ženicha při jeho cestě za nevěstou

a jejich společnou svatební hostinu. Před-
pokládá se zapojení diváků, a to nejen do
tance a zpěvu, ale také do pojídání a po-
píjení. Ke svatební hostině jsou zváni ne-
jen přímí účastníci „svajby“, ale také di-
váci, pro které bude připraveno tradiční
hanácké svatební pohoštění.

Sobotním svatebním veselím se po-
zvolna přesuneme do neděle, jejíž dopo-
lední program bude patřit finále pěvec-
ké soutěže O zámecký klíč. Na rozdíl od
předchozího ročníku je výběr repertoá-
ru položen pouze do oblasti lidové písně. 

Poslední část festivalu bude věnována
ojedinělé přehlídce folklorních souborů
národních menšin žijících v Česku. Tato
přehlídka s názvem Sousedské vinšová-
ní má přímou návaznost na sobotní hlav-
ní pořad festivalu Hanáckou svajbu. Po-
zvání přijaly soubory, které v Přerově
účinkovaly již v loňském roce. Z Brna
opět dorazí soubor Pirin, který představí
tance bulharské menšiny, a Köris s tem-
peramentními maďarskými tanci. Polský
a slovenský folklor bude reprezentovat
soubor Suszanie z Horní Suché. Soubor
izraelských tanců Rut z Prostějova před-
vede tradiční židovskou svatbu. K těmto
stálicím letos přibude i nováček, kterým
je řecký soubor Antigony z Krnova. Ně-
které ze souborů mají pro náš festival
speciálně připravený svatební program.

Věříme, že letošní festival vzbudí u di-
váků ještě větší zájem než loni, a že se
nám, organizátorům, podaří splnit naši
představu – nabídnout Přerovanům
možnost příjemného strávení před-
prázdninového víkendu.

Mgr. Kristina Glacová, ředitelka festivalu

„Národ, který připustí, aby zanikly je-
ho jedinečné dovednosti předávané z ge-
nerace na generaci, ztratí svoji identitu
a sám zanikne.“

Tak zní motto benefiční výstavy Vam-
berecké krajky, která bude k zhlédnutí
v Muzeu Komenského v Přerově od
3. do 29. června. Tato výstava spadá do
seriálu benefičních výstav pořádaných
ve spolupráci s nadací NROS (Nadace
rozvoje občanské společnosti) a Českou
televizí v rámci projektu Pomozte dětem
(známé kuře se záchranným kruhem).
Výstavou chceme představit mladší ge-
neraci historii Vamberecké krajky a její
využití v současném životním stylu a té
starší generaci ukázat, kam se její vývoj
za poslední léta dostal. Vystavené vý-
robky pravé ruční vamberecké krajky
budou prodejní a získané peníze popu-
tují pro znevýhodněné a ohrožené děti.

Muzeum Komenského v Přerově zve
širokou veřejnost na vernisáž výstavy,
která se uskuteční v úterý 3. června
v 17 hodin. Jitka Hanáková

Vamberecká
krajka

■ Pozvánka do muzea

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�2. 6. • Rostliny jako lék, Olga Îupková
(zdravotní sestra).
�9. 6. • PapeÏsk˘ stát, Mgr. ZdeÀka Mollinová.
�16. 6. • Psychologické pÛsobení barev,
II. ãást, Mgr. Hana M. B. NároÏná.
�23. 6. • Otázky pro psychologa, PhDr. Ja-
na Gebauerová.

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

�5. 6. • Savování I.
�12. 6. • Savování II.
�19. 6. • Sypaná batika
�26. 6. • Zápich – rybka

Zdravotní cvičení s lektorem
pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 9 do 10 hodin

úter˘ od 18 do 19 hodin

Internet pro začátečníky
a pokročilé

pondûlí a ãtvrtek od 9 do 13 hodin
(od 10 do 12 hodin s lektorem)

Výlety
�12. 6. • náv‰tûva muzea J. A. Komen-
ského – v˘stava Svatba v prÛbûhu doby, (sraz
v 10.30 hodin pfied muzeem)
�18. 6. • V˘let do Tovaãova – zámek. Odjezd
od SONUSU v 9 hod., pfiedp. pfiíj. ve 14 hod., pfiísp.
na autobus 20 Kã. Nutné se pfiedem pfiihlásit!

■ Setkávání seniorů Spolu 
Centrum Sonus

� pokračování ze strany 1



KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

Den sauna solárium rekondiãní stoly
Slender

Pondělí zavřeno zavřeno 13–21

Úterý zavřeno zavřeno 7–15

Středa zavřeno zavřeno 13–21

Čtvrtek zavřeno zavřeno 7–15

Pátek zavřeno zavřeno 7–15

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 23. 6.–6. 7. Slender stoly – zavřeno

RELAXACE A SAUNA V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100

SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA • ČERVEN 2008

VÝJIMKY – plavecký areál
30. 6. dětský bazén 10–20

krytý 50 m bazén 10–21
částečný pronájem 17–19
koupání imob. občanů 11.30–13.30
venkovní bazén 14–18

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára koupání koupání venkovní
bazén 50 m bazén pronájem sprchy imobilních obãanÛ – dÛchodci bazén

Pondělí zavřeno 6.15–7.45 11.30–13.30 14–18

Úterý 18–20 6.15–7.45 18–21 16–17 14–18

Středa 15–20 6.15–7.45 15–21 15–16 18–19 11.30–13.30 14–18

Čtvrtek 18–20 6.15–7.45 18–21 14–18

Pátek 15–20 6.15–7.45 15–21 15–17 14–18

Sobota 10–20 10–20 10–18

Neděle 10–18 10–18 10–12 10–18
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■ Středisko volného času 
ATLAS a BIOS

�3. 6. • vystoupení PDS v pfierov. Muzeu
�3. 6. v 18.30 hodin • vystoupení diva-
delního souboru Kandrdásek v sále ZU·
�6. a 7. 6. • vystoupení Taneãní ‰koly
a tûlov˘chovy – Mosty 2008 na V˘stavi‰ti
�10. 6. v 15 hodin • ukonãení ‰kolního ro-
ku na dopravním hfii‰ti
�13. 6. • Pfierováãek na festivalu v Lidicích
�13. 6. v 15 hodin • malování na hedvábí

pondělí–neděle
9.30–18

KOUPALIŠTĚ PENČICE

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

úter˘ aÏ pátek 8–17 hodin
sobota a nedûle 9–17 hodin

�Stálé expozice • Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd, J. Blahoslav, J. A. Komensk˘, Ar-
cheologie Pfierovska, Entomologie, Mineralogie,
Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tónu zvonu,
Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Historie od-
boje na Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium

V˘stavy:
�do 8. 6. • Od HanákÛ k IndiánÛm kmene
Hopi
�do 29. 6. • L. Burian – v˘stava obrazÛ
�do 13. 7. • Svatba v prÛbûhu doby – v˘-
stava dobov˘ch pfiedmûtÛ, oznámení, odûvÛ…
�3.–29. 6. • Vamberská krajka
�12. 6.–7. 9. • Komenského mapa Moravy

Korvínský dům
�4. 6. • Konec star˘ch ãasÛ – válka za ná-
mi, válka pfied námi, Mgr. L. MaloÀ
�11. 6. • Mezi váleãn˘mi poÏáry (Pfierov
v 1. polovinû 20. století), Mgr. Milan Chumchal

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek: 8–16 hodin, 

soboty a nedûle 9–17 hodin, jindy po domluvû
�Stálé expozice • Ptáci âeské republiky •
Ptaãí lípa • Ostrovy Sandokana – v˘stava
o pfiírodû a lidech Indonésie. Barevné fotografie zví-
fiat, rostlin, lidí a krajin, doplnûné ukázkami exotic-
kého hmyzu, nûkter˘ch plazÛ, ukázky lidového umû-
ní a pfiedmûty ilustrující Ïivot místních obyvatel.
�Do 30. 9. • Oologie aneb z ãeho se vy-
klubu – v˘stava ptaãích vajec ze sbírek ORNIS
�1. 6.–12. 10. • Stromy jako domy aneb
Îivot na stromû, ve stromû a pod stro-
mem. (Interaktivní v˘stava pfiedstavující stromy
jako domovy pro jiné druhy rostlin a zejména Ïi-
voãichÛ, plná barev, zvukÛ, obrázku a her.)
�22. 6. • V˘let na ekofarmy. Odjezd úãastní-
kÛ autobusem v 8 hodin z parkovi‰tû pfied OD Pri-
or. Pfiihlá‰ky do 14. 6. na tel. 581 219 910 kl. 14
nebo na adrese PrirodeOK@prerovmuzeum.cz.
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK – posky-
tování informací z oblasti Ïivotního prostfiedí,
pondûlí aÏ pátek 8–16 hodin.

Hrad Helfštýn
dennû mimo pondûlí 9–17 hodin

�do 30. 10. • Expozice historické min-
covny v suterénu hradního paláce
�do 24. 8. • Igor Kitzberger – Studie plas-
tiky J. A. Komenského (v˘stava je pofiádaná
ke 120. v˘roãí zaloÏení Muzea Komenského
v Pfierovû).
�8. 6. 10–17 hod. • Dûtsk˘ den – bohat˘
program pro dûti a dospûlé.
�15. 6. • Divadlo dostavník Pfierov uvede
hudební pohádkovou komedii Jak se peklo za-
dluÏilo a co z toho bylo. V 15 hodin.
�21. a 22. 6. • Princezna ãarodûjnice –
pohádka pro malé i velké v podání skupiny his-
torického ‰ermu Buhurt – scénka z Napoleon-
sk˘ch válek a vystoupení orientálních taneãnic.
13 a 16 hodin.

■ Památník lovců mamutů
úter˘, ãtvrtek a sobota 10–12, 13–15 hodin,

jindy po pfiedchozí domluvû na tel. 581 211 739

■ KPVU
�7. 6. • autobusov˘ zájezd do nov˘ch Ha-
dÛ, Chrudimi a LeÏákÛ. Odjezd v 6. 30 hodin
od kina Hvûzda. Návrat po 19. hodinû.

■ Akce pro seniory PSP
�19. 6. • setkání seniorÛ PSP na terase
restaurace Strojafi. K poslechu i tanci hraje
skupina Casablanka od 15 do 19 hodin.
�25. 6. • vlakov˘ turistick˘ zájezd na Ba-
ÈÛv kanál s projíÏìkou lodí. Odjezd vlaku
z nádraÏí âD v 8.28 hodin. Organizátor R. Klein.

■ Městský dům
�22. 6. ve 13.45 hodin • Nedûlní párty pfii
dechovce. Tradiãní nedûlní taneãní odpoledne
s dechovou hudbou Záhorská kapela. Poslední set-
kání pfied prázdninami, dal‰í se uskuteãní v záfií.
Informace v pfiedprodeji vstupenek MD, po–pá:
8–17 hodin, tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Rodinka
Pravidelné aktivity

�pondûlí 16–18 hod. • cviãení a tvofiení
dûtí 2–5 let.
�úter˘ 8.30–9.30 hod. • cviãení na vel-
k˘ch míãích pro dûti 3–18 mûsícÛ.
�stfieda 16–18 hod. • cviãení a tvofiení pro
dûti 4–8 let; 18–19 hod. • cviãení pro Ïe-
ny (tanec, joga, relaxace) 
�ãtvrtek 9–11 hod. • cviãení a tvofiení pro
dûti 1,5–4 roky; 16.30–18 hod. • pohybo-
vé hry pro ‰koláky od 6 let na hfii‰ti a v klu-
bovnû (strategické a stolní hry) dle poãasí
�pátek 16–18 hod. • tvofiení pro dospûlá-
ky, první pátek v mûsíci (batikování, drátkování...)
�První pondûlí a stfieda v ãervnu • malá
oslava Dne dûtí a Dny otevfien˘ch dvefií
v klubovnû v Îelatovské ul. 12.

BliÏ‰í informace na www.rodinka.cz

Upozornění

■ Hrad Sovinec
sobota 10–19 hod., nedûle 10 – 17 hod.

�28. a 29. 6. • Stfievíc bílé paní. Netradiã-
ní prohlídky hradních zákoutí a sklepÛ s Bílou pa-
ní a dal‰ími pohádkov˘mi bytostmi.
BliÏ‰í informace na tel. 777 205 029, e-mail : so-
vinec.purkrabi@volny.cz

Děti oslaví konec školy 
Středisko volného času Atlas a Bios pořádá v úterý 10. června v 15.30 hodin na

dopravním hřišti slavnostní ukončení školního roku. Jako každý rok tak i letos
pracovníci připravili pestrý program, můžete například zhlédnout vystoupení Pře-
rovského dětského sboru, Taneční školy a tělovýchovných kroužků. V keramické
dílně budou vystaveny práce dětí z kroužku keramiky, plastikových modelářů
a ukázky paličkování. Aby si přišli na své i ti nejmenší, mohou se od 15 hodin pro-
jet na motorečkách nebo si namalovat na asfalt pěkný obrázek.

na besedu Idioti na plavbě kolem svě-
ta, která se koná 11. června v 18 hodin
na Horním náměstí v Klubu Teplo.

Autor knihy Idioti na plavbě kolem svě-
ta Ivan Orel vypráví o pětiletém putová-
ní plachetnice Victoria světovými moři.

Victoria znamená vítězství. Jejich Vik-
torka je nemenším vítězstvím vytrvalos-
ti a odvahy party lidí osudem náhodně
vybraných. Je důkazem toho, že když ně-
co skutečně chceme dokázat, tak to i do-
kážeme.

Městská
knihovna zve

Uzavření
půjčovny pro děti

Z důvodu oprav bude  půjčovna pro
děti, pobočka Městské knihovny v Pa-
lackého ulici, v době od 25. čevna  do
31. srpna uzavřena.



tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 13. června 2008

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

9.–20. 6. • Petr Malík – Sny o kráse
Takový je název výstavy známého naiv-
ního malíře Petra Malíka, přerovského
rodáka. Jeho novou kolekci naivních ob-
razů můžete vidět v galerii Atrax.
Na jeho plátnech se setkáváme s množ-
stvím exotických zvířat, rostlin a hmy-
zu, ale i melancholickými pohledy do
noci, či tajemnými zátišími. Charakte-
ristickým rysem jeho děl je silná, emo-
tivní romantika a dobrodružství, se sna-
hou vyjádřit své sny o krásné přírodě, je-
jí barevnosti a rozmanitosti. A nejen to.
V podtextu můžeme na jeho obrazech
vidět klid, vyváženost a pohodu – vše, co
nás naplňuje radostí. V posledních le-
tech je stále více příznivců tohoto ma-
lířského žánru, jehož prvním tvůrcem
byl H. Rousseau.

V červnu vystavuje výtvarník Antonín Milis, který žije a tvoří v Bystřici pod Hostý-
nem. Od mládí se zajímal o kresbu, studoval různé výtvarné techniky a objevoval
jejich možnosti. V současné době se věnuje především malbě a perokresbě, ale
i méně tradičním kombinovaným technikám. Mimo to se zabývá dřevořezbou,
tvoří dřevěné plastiky a reliéfy. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách
jak v České republice, tak i v zahraničí.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 202 728

Domeček uměleckých řemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170 

• Soňa Lebedová – obrazy, grafika
V červnu si mohou návštěvníci gale-
rie Centrum prohlédnout novou ko-
lekci grafik a obrazů Soni Lebedové.
Patří mezi ty tvůrce, jež charakterem
svého výtvarného projevu zůstávají
věrni jednou nastoupené linii, jejíž
variovatelnost probíhá spíše rozhoj-
něním námětových okruhů a du-
chovním prohloubením. Favorizova-
ným předmětem zájmu malby malíř-
ky je motiv ženy, respektive jejího
portrétního zobecnění, ale vlastní
smysl tohoto zobrazení může posky-
tovat mnohoznačný výklad: oslava
ženy jako ztělesnění klasické neporu-
šené krásy, žena jako zástupný ná-
mět pro interpretaci mytologických
příběhů, žena jako nositelka naléhavého poselství – symbol duševních vztahů. „Je-
jí“ ženy nejsou sice otevřeně erotické, ale jsou pointovány jakousi lačnou zvěda-
vostí ke světu utkvělých představ a snů, vyvinutého z našeho podvědomí, vždy ja-
koby náhle zastavených vyšším zákonem nedotknutelnosti.

Petr Malík, Tropy, olej

Červnové dny budou v náladě tra-
dičních českých keramických dílen.
Novou kolekci představí jihočeská
„klasika“ – známá Hrdějovická kera-
mika, která má své místo mezi český-
mi dílnami již řadu desítek let. Jde o
vysokopálenou kameninu, s ručně
malovaným modrým dekorem a v řa-
dě osvědčených a léty vyzkoušených,
praktických tvarů.

Tupeská keramika je pro změnu z Moravy a také její původní barevnost i vzory zů-
stávají zachovány i dodnes. Kunštácká keramika je dílnou nejmladší a v barvách
glazur velmi střízlivá – její využití tím dává širší možnosti uplatnění v interiérech a
výborně doplňuje současné trendy barevného stolničení.

Soňa Lebedová

Tupeská keramika, modrá čajová souprava

■ Kino Hvězda ■ Galerie
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�1. 6. v 17.30 a 20 hod. • ÚHEL POHLEDU
(USA, drama/thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Pe-
te Travis. Hrají: Denis Quaid, Matthew Fox, Fo-
rest Whitaker, Sigourney Weaver.
�2.–4. 6. v 17.30 hod. • 10 000 pfi. n. l.
(USA, dobrodruÏn˘/historick˘, titulky). ReÏie: Ro-
land Emmerich. Hrají: Steven Strait, Camilla Bel-
le, Cliff Curtis, Timothy Barlow.
�2. a 3. 6. ve 20 hod. • AÎ NA KREV (USA,
drama, titulky, premiéra). ReÏie: Paul Thomas An-
derson. Hrají: Daniel Day-Lewis, Dillon Freasier,
Paul Dano, Kevin J. O’Connor.
�5.–8. 6. v 17.30 hod., 9. a 10. 6. ve 20
hod. • U Mù DOBR¯ (âR, komedie, premiéra).

ReÏie: Jan Hfiebejk. Hrají: Jifií Schmitzer, Lenka
Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vladyka, Bolek
Polívka.
�5.–8. 6. ve 20 hod., 9.–11. 6. v 17.30
hod. • SEX VE MùSTù (USA, komedie, titulky,

premiéra). ReÏie: Michael Patrick King. Hrají: Sa-
rah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon,
Kristin Davis, Chris Noth.
�12.–14. 6. v 17 hod. • HORTON (USA, ani-
movan˘, rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). Re-
Ïie: Jimmy Hayward, Steve Martino. âesk˘ da-
bing: Martin Dejdar, Petr Rychl˘, Zdenûk Svûrák,
Jana Bou‰ková, Tomá‰ Jufiiãka.
�15. 6. v 17.30 hod. a 12.–15. 6. ve 20
hod. • IRON MAN (USA, akãní, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Jon Favreau. Hrají: Robert Dow-
ney Jr., Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Terren-
ce Howard.
�16.–18. 6. v 17.30 hod. • SWEENEY
TODD: ëÁBELSK¯ HOLIâ Z FLEET STREET
(drama/muzikál, titulky). ReÏie: Tim Burton. Hra-
jí: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman, Timothy Spall.
�16. a 17. 6. ve 20 hod. • SOUDN¯ DEN
USA (akãní/horor/sci-fi, titulky, premiéra). ReÏie:

Neil Marshall. Hrají: Bob Hoskins, Rhona Mitra,
Adrian Lester.
�19.–24. 6. v 17.30 hod. a 19.–24. 6. ve
20 hod. • FRANTI·EK JE DùVKA¤ (âR, ko-

medie, premiéra). ReÏie: Jan Pru‰inovsk˘. Hrají:
Josef Polá‰ek, Ela Lehotská, Arno‰t Goldflam,
Zdena Hadrbolcová.
�26. 6.–2. 7. v 17.30 hod. a 26.–29. 6. ve
20 hod. • INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ

K¤I·ËÁLOVÉ LEBKY (USA, dobrodruÏn˘, titul-
ky, premiéra). ReÏie: Steven Spielberg. Hrají: Har-
rison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen
Allen.
�30. 6.–1. 7. ve 20 hod. • SMUTEK PANÍ
·NAJDEROVÉ (âR/Albánie, romantick˘ pfiíbûh,
premiéra). ReÏie: Piro Milkani. Hrají: AÀa Geislero-
vá, Nik Xhelilaj, Michele Placido, Bára ·tûpánová.

�4. 6. ve 20 hod. • SVATÁ HORA (Mexiko/USA,
symbolistick˘/surrealistick˘, titulky, premiéra). Re-
Ïie: Alejandro Jodorowsky. Hrají: Alejandro Jodo-
rowsky, Horácio Salina, Ramona Saunders.

�11. 6. ve 20 hod. • PERSEPOLIS (Francie,
animovan˘/drama, titulky, premiéra). ReÏie: Mar-
jane Satrapi, Vincent Paronnaud.
�18. 6. ve 20 hod. • DECH (JiÏní Korea, dra-
ma, titulky, premiéra). ReÏie: Kim Ki-duk. Hrají:
Chen Chány, Jung-woo Ha, Kim Ki-duk.

�25. 6. v 17.30 hod. • KRÁLOVNA (VB/Itá-
lie/Francie, biografie/drama titulky). ReÏie: Step-
hen Frears. Hrají: Helen Mirren, Michael Sheen,
James Cromwell, Alex Jennings.

�1. 6. v 15.30 hod. • WINX CLUB – V¯-
PRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ (Itá-
lie, animovan˘, ãesk˘ dabing, premiéra).
�8. 6. v 16 hod. • MùSÍâNÍ POHÁDKA (âR,
dûtské pásmo).
�15. 6. v 15.30 hod. • HORTON (USA, ani-
movan˘, rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra).
ReÏie: Jimmy Hayward, Steve Martino. âesk˘ da-
bing: Martin Dejdar, Petr Rychl˘, Zdenûk Svûrák,
Jana Bou‰ková, Tomá‰ Jufiiãka.
�22. 6. v 15.30 hod. • KRONIKA RODU SPI-
DERWICKÒ (USA, fantasy/rodinn˘, ãesk˘ da-
bing). ReÏie: Mark Waters. Hrají: Freddie High-
more, Satan Boler, Nick Nolte, David Strathairn.
�29. 6. v 15.30 hod. • O STATEâNÉM KO-
VÁ¤I (âR).

■ KLUB NÁROâNÉHO ■

■ DIVÁKA ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


